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 KESÄKASSI
19,90 €

= 2 x 30 cm Subi® + 2 x 0,5 l pullojuoma 
Lisätäytteet eivät kuulu hintaan. Voimassa 31.8.2018 asti.  

Neste K
Oulunkylä
Siltavoudintie 19, 
00640 Helsinki 
Puh. 09 728 4455

Avoinna  
ark.  6.30–24.00
la-su 8.00–24.00

Kaikki
30 cm
Subit®

Oulunkyläinen

TERVETULOA!
Mäkitorpantie 23
puh 09 752 4939

PARTURi-KAmPAAmO

Liikekeskus Ogeli, avoinna ma-pe 10-18, la 9-14
Puh. (09) 875 1868

Maailman parhaat polaroivat,
Xperio -aurinkolasit NYT

-50%
Paras häikäisysuoja, 100% UV-suoja.

-50% alennus sekä linsseistä että kehyksestä!
Saatavana 1-tehona tai monitehona.

Tarjous voimassa 29.6.2018 saakka.

:  )
ÄLÄ TYYDY

TAVALLISIIN!

UUTTA: Palvelemme
lauantaisin klo 16

ja torstaisin klo 19.00 asti.

-sarja uudistuu!
Loput KMS California-

tuotteet 

-40%

Hiusateljee Oy 1. krs Ogelin liikekeskus,
Kylänvanhimmantie 29

Ajanvaraus: p. 09-720 6700
tai 24/7 netin kautta

hiusateljee.fi/ajanvaraus

Meiltä upeat  
hiukset arkeen  

ja juhlaan!
 Varaa aikasi ajoissa, 

tervetuloa  
piristymään!

AVOINNA:
ark. 7-21  |  la 7-21  |  su 10-21

Käpylän asema,
Mäkitorpantie 1, 00620 Helsinki
jouni.ekholm@k-supermarket.fi
puh. 020 770 5700

TERVETULOA
HERKULLISILLE  
OSTOKSILLE!

Helpota kuumia aaltoja
Jopa 75 % naisista kärsii vaihdevuosinaan kuumis-
ta aalloista. Kliinisesti tutkittu* Menoforce Strong 
-salviatabletti vähensi neljässä viikossa kuumien 
aaltojen esiintymistiheyden puoleen. Teho para-
nee käytön jatkuessa.

Kylänvanhimmantie 29, 
00640 Helsinki
Avoinna ma-to 8.30-19, 
pe 8.30-18, la 9-15

30 tabl. ja 90 tabl. 

-15% 
Voimassa 
30.6.2018 
 saakka 

*)First time proof of sage´s tolera-
bility and efficacy in menopausal 
women with hot flushes. S. Bommer, 
P. Klein, A. Suter. Adv. Ther. 2011 Jun; 
28(6):490-500. doi:10.1007/ s12325-
011-0027-z. Epub 2011 May 16.
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Oulunkylän puutarhat hehkuvat kevätkukkien loistossa. Puutarhakausi on nyt 
parhaimmillaan ja kaikki suunnitelmat vielä mahdollisia. Lue lisää paikallisesta 
puutarha-alan perheyrityksestä s. 4.         Susan Wilander

oulunkyla@kiinteistomaailma.fi

Kiinteistömaailma Oulunkylän Asunnot Oy 
Siltavoudintie 4, 00640 Helsinki puh. 010 622 3930 

Paula Andersson
LKV
050 366 9131

Heli Remes
LKV, KiAT, LVV
kaupanvahvistaja
050 597 0011

Ville Rantanen
LKV, OTK
045 118 6225

Petri Heikkilä 
LKV., rak.ins.
0400 612 320

Maire Alenius
LKV 
050 366 9136

Pekka Malinen
markkinointipääll.
050 386 6656

Katri Toivonen
myyntineuvot.
050 356 5933

Miia Roivainen 
KiAT 
050 331 4192

Markku Kilpeläinen
yrittäjä, LKV
040 715 7150

Jonna Kaikkonen
myyntiassistentti, 
vuokraus, KiAT 
0400 775 570

 Asiakkaani on muuttamassa takaisin 
alueelle, ja mikäli löydän heille sopivan 
kodin, he maksavat välityspalkkion.
Käpylä ja Oulunkylä ympäristöineen on 
tälle nelihenkiselle perheelle mieluisaa 
seutua. Heidän tulevassa kodissaan 
tarvitaan kolme makuuhuonetta ja 
mielellään erillinen työtila.
Ottakaa yhteyttä, mikäli harkitsette 
kotinne myyntiä!
Maire Alenius, LKV 050 366 9136, 
maire.alenius@kiinteistomaailma.fi

Oletko myymässä asuntoa tältä alueelta?

Kukkaloistoa 
Oulunkylässä
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Päätoimittajalta

Saamme uuden 
naapurikaupunginosan 
- Pasila kasvaa
HeLSINgIN keskusta laaje-
nee kovaa vauhtia Pasilaan. 
Keski-Pasilassa on käynnis-
sä Euroopankin mittakaa-
vassa merkittävä rakennus-
hanke, kun Triplaa, lisärai-
detta ja näihin liittyviä ka-
tujärjestelyjä sekä radan pa-
rannusta tehdään parhail-
laan. Yli tuhat rakennus-
miestä työskentelee alueel-
la päivittäin, lisäksi tulevat 
vielä pari sataa toimisto-
työläistä. Myöhemmin ra-
kennetaan Ratapihakortte-
lit ja Tornialue, jonka arkki-
tehtuuri- ja toteutuskilpai-
lu Helsinki High-rise on nyt 
käynnissä.

Pasila laajenee myös 
pohjoiseen päin kohti Ou-
lunkyläisen jakelualuetta. 
Ilmalassa ja Postipuistossa 
eli entisessä Maaliikenne-

Seuraavan numeron aineistot 8.8.2018 
mennessä:

Susan Wilander, 0400 510 457
swilander@hotmail.com
Lehti ilmestyy 5.9.2018 
Arvoisat avustajat! Lähettäkää aineisto mieluiten 
Word-tiedostoina (max. 2500 merkkiä), kuvat jpeg-
muodossa (min. 300 dpi). Toimitus pidättää oikeuden 
muokata aineistoja.
Seuraavan lehden teemana on Harrastukset

Numero 3/2018 • 30.5.2018 • Perustettu 1985 • 33. vuosikerta • ISSN 0783-6961 • Painos 20 000 kpl • 
Oulunkylä-Seura • Koskela-Seura • Maunula-Seura • Metsälä-Seura • Pakila-Seura • Paloheinän-Tor-
pparinmäen kaupunginosayhdistys  •  noin 17 000 kpl jaetaan kotitalouksiin ja 3 000 muussa jakelussa 
• Painopaikka: Lehtisepät Oy, Tuusula 

Ilmoita jakeluhäiriösta: Jakeluvalvontaan puh. 09 5615 6400, klo 9-16 tai jakeluvalvonta@suoramainonta.fi
Oulunkyläinen netissä: www.oulunkylainen.fi. Aina tuoreimmat uutiset verkkosivuillamme. 
Aineistot: Ota yhteyttä päätoimittajaan: swilander@hotmail.com 

Oulunkyläinen   /   Pohjoiset esikaupungit

Päätoimittaja:
Toimitussihteeri:
Avustajat:

p. 0400 510 457, swilander@hotmail.com 
claudius.technau@kolumbus.fi

Susan Wilander
Claudius Technau
Kiitos vapaaehtoisille avustajillemme!

llmoitukset: Mauno Hari      p. 040 728 0505, mauno.hari@gmail.com

Oulunkylän asukastalo jouduttiin sulkemaan huh-
tikuussa sisäilmaongelmien takia. Seurahuone on 
ainutlaatuinen rakennus, enkä varmasti ole ainoa 

pohjoishelsinkiläinen, jolle se tuo muistoja omista ja lähi-
piirin juhlista. Sen rakennusperintöä on vaalittava ja kor-
jattava se kuntoon. 

Asukastalon sulkeminen remontin ajaksi on kuitenkin 
menetys Oulunkylälle. Seurahuone on tärkeä paikka eten-
kin heille, jotka ovat kotona päiväsaikaan: lounas, kahvila 
ja erilainen toiminta on monelle tärkeä osa päivää. 

Remontin on määrä valmistua vuoden loppuun mennes-
sä, mutta sen aikataulu, laajuus ja asukastalon jatko mieti-
tyttää. Moni on ollut asiasta yhteydessä minuunkin. 

Asukastalot ovat kaupunginosien kohtaamispaikkoja. 
Korvaavia tiloja on saatu asukastaloista Maunulasta ja 
Malmilta. Kannattaisi myös miettiä, löytyisikö joillekin 
toiminnoille väliaikaistilaa lähempää esimerkiksi yhteis-
työssä seurakunnan tai muiden toimijoiden kanssa – eten-
kin jos korjaus viivästyy. 

Helsingillä on kahdeksan sosiaali- ja terveystoimen asu-
kastaloa tai lähiöasemaa. Sen lisäksi kaupunki tukee yli 
20 järjestöjen ylläpitämää asukastaloa tai -tilaa eri puolilla 
kaupunkia. Nämä helsinkiläisten olohuoneet ovat tärkeitä 
paikkoja tavata muita, harrastaa, opiskella ja saada erilais-
ta neuvontaa. Asukastalot työllistävät kymmeniä helsinki-
läisiä työttömiä vuosittain.  

Mikäli eduskunta hyväksyy kesäkuussa hallituksen esi-
tyksen maakuntauudistuksesta, kaupungin vastuu sosiaa-
li- ja terveyspalveluista siirtyy Uudenmaan maakunnalle 
vuoden 2020 alusta. Asukastalot eivät siirry maakuntaan. 
Ne ovat jatkossakin olennainen osa hyvinvoinnin ja terve-
yden edistämistä, mikä jää kuntien vastuulle.  

Huoli asukastalojen kohtalosta on suuri - onhan monella 
muistissa parin vuoden takainen edellinen lopetusuhka. 
Se päättyi onnellisesti, kun kaupunginhallituksessa saim-
me enemmistön omien asukastalojen säilymisen kannalle. 
Uskon, että poliittista tahtoa asukastalojen toiminnan säi-
lyttämiseen yhä löytyy. Jos maakunta- ja sote-uudistus to-
teutuu, kannattaa Helsingin järjestää asukastalot ja muu 
asukasosallisuus fiksusti yhteen kokonaisuuteen. Päätök-
set kannattaa tehdä heti, kun sote-uudistuksen kohtalo 
eduskunnassa selviää. 

Myös uusille rakennettaville alueille on suunniteltava asu-
kastiloja. Ehkä on mietittävä myös uusia tapoja, miten 
asukastoiminta puhuttelisi uusia ryhmiä. Olen pitänyt tär-
keänä, että avustuksissa varaamme riittävästi mahdolli-
suuksia myös uusille toimijoille. Usein yksittäisten tapah-
tumien järjestämisestä lähtee liikkeelle aktiivisia kaupun-
kilaisten liikkeitä, joista myöhemmin tulee asukastaloja, 
kaupunginosien sydämiä. 

SANNA VeSIKANSA

apulaispormestari, Länsi-Pakila

Kolumni

Asukastalot 
ovat jatkossakin 
tärkeä osa 
Helsinkiä

keskuksessa käynnistyvät 
tänä kesänä kadunraken-
nustyöt. Niitä seuraa uu-
den kaupunginosan, Poh-
jois-Pasilan, rakentaminen. 
Pasilassa on tällä hetkellä 
23 000 työpaikkaa ja 10 000 
asukasta. Vuonna 2040 
siellä arvioidaan olevan 
50 000 työpaikkaa ja 30 000 
asukasta.

Uudet asuinalueet ovat 
Metsälästä ja Maunulas-
ta katsottuna kivenheiton 
päässä eli Metsäläntien toi-
sella puolella. Entinen teol-
lisuusalue on muuttumas-
sa kantakaupunkimaisek-
si alueeksi, joka tuo pait-
si uusia palveluja (kau-
pat, koulu, päiväkodit) 
myös raitiolinjan monien 
kävelyetäisyydelle. 

Pohjois-Pasilan uuden 

asuinalueen luonteen nä-
emme vasta sen valmistut-
tua. Uuden naapurin kans-
sa on kuitenkin hyvä tulla 
heti alusta alkaen juttuun. 
Pohjois-Pasilasta tulee asia-
kasvirtoja myös Käpylän, 
Metsälän ja Maunulan liik-
keisiin, miksei Oulunky-
läänkin, kuten myös näis-
tä kaupunginosista Pohjois-
Pasilaan. Mahdollisista uu-
sista joukkoliikennelinjois-
ta Metsäläntiellä tai Veturi-
tiellä ei ole vielä tietoa, mut-
ta olisi hämmästyttävää, jos 
Veturitielle ei sellaisia tu-
lisi. Sitä pitkin kulkee tu-
levaisuudessa suorin reitti 
pohjoisista kaupunginosis-
ta sekä Pasilan asemalle et-
tä Triplaan ja Keski-Pasilan 
työpaikkakeskittymään.

Rakennustyöt alueel-

la tulevat jatkumaan vie-
lä pitkään. Ne vaikuttavat 
Oulunkyläisen lukijoiden-
kin liikkumiseen kaupun-
gin keskustaan päin. Pasi-
lankatu palannee parem-
min vetävään kaksikaistai-
seen liikenteeseen vielä tä-
nä vuonna. Metsäläntien 
voimalinjojen siirtäminen 
sen sijaan aiheuttaa kesällä 
jonkin verran häiriöitä. Ju-
nayhteyksissä on myös tila-
päisiä muutoksia, joista tar-
kemmin sivulla 13. Vaikka 
rakennustyöt välillä saat-
tavat hankaloittaa elämää, 
ne kuitenkin osoittavat, että 
kaupunkimme on elinvoi-
mainen. Helsinki kasvaa ja 
kehittyy, koska täällä halu-
taan elää.

SuSAN WILANDer

päätoimittaja

Pasilansilta kokee muodonmuutoksen, kun uusi asema valmistuu ja joukkoliikenneterminaali bussi- ja 
raitiovaunupysäkkeineen rakennetaan. Vuonna 2025 aseman läpi kulkee 130 000 matkustajaa käyttäen 900 junaa, 
850 bussia ja 400 raitiovaunua. Viereinen hotelli ja kauppakeskus vievät osan matkustajista. Siltakannelle tulee myös 
Triplan pääsisäänkäynti ja aukio istutuksineen sekä ravintoloiden terasseineen.

SUSAN WILANDER
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Tämä kevään tulo on joka vuosi yhtä hämmentävää ja 
rauhattomuutta aiheuttavaa. Hämmentävää siksi, et-
tä kun ensin tuntuu ettei talvi millään lopu huomaat-
kin tänään pihakoivun hiirenkorvat, jotka ovat pul-
lahtaneet esiin yhdessä yössä. Sykähdyttävää rauhat-
tomuutta tunnen kun mustarastas lurittelee lauluaan 
sateenharmaassa alkuillassa. Nyt tapahtuu lyhyessä 
ajassa niin paljon ja se jotenkin sähköistää koko naa-
puruston. Talvella olemme tavanneet harvakseltaan, 
mutta nyt vähän joka huushollissa avataan ikkunoi-
ta ja ovia valolle ja keväälle. Ja kun pihan tytöt ovat 
taas perustaneet tontin nurkkaan hevostallinsa – tai tä-
nä vuonna se taitaa olla salapoliisitoimisto- tietää ke-
säkauden alkaneen.
Tämän kolmosnumeron teemana on kesä kaupungis-
sa. Kerromme myös aina tärkeistä kaavoitusasioista 
seutukunnallamme – ensi vuonnahan alkaa jo Raide-
Jokerin rakentaminen. Pakilassa tapahtuu uudistuk-
sia sekä päiväkodeissa että kouluissa. Seurahuone on 
remontissa, mutta pysyykö se edelleen asukastalona? 
Lue juttu kevään asukasillasta, jossa asiasta keskus-
teltiin varsin vilkkaasti. Jortsuja 100 
vuotta ja kulttuuria Lemiltä sekä Larin 
Kyöstin virtuaalinen silmä. Tässä mie-
lenkiintoisia aiheita, joten ole hyvä. 
Toivon, että viihdyt lehden parissa.

Toivotan sinulle hyvää kesää ja tava-
taan taas syksyllä

MArjA MArKKO

PS Tomaatintaimia on kasvamassa ainakin kolme-
kymmentä vaikka toinen viljelmä mätäni. Ystävät saa-
vat siis lähiaikoina tuliaisiksi pikku ruukkuja. Kasva-
tusvinkkejä sain tuolta jokivarren puutarhurilta. Kii-
tos niistä!

Tammen      juurelta

SeurAHuONe meni re-
monttiin toukokuun alus-
sa. Maarit Sulavuoren, 
va. perhe- ja sosiaalipal-
velujen johtaja sosiaali- 
ja terveysvirastosta, mu-
kaan talon henkilökunta 
ja MLL:n vauvamuskarin 
ohjaaja ovat oirehtineet ti-
loissa talon kosteusvauri-
oiden takia. Tarkoituksena 
onkin nyt uusia kellarin 
ja ensimmäisen kerroksen 
välinen välipohja, kuivat-
taa kellari ja uusia ilman-
vaihto. Remontin arvioi-
daan valmistuvan vuoden 
2018 loppuun mennessä. 

Sosiaali- terveysviras-

to on ilmoittanut asukas-
talotoiminnan jatkuvan 
entisellään remontin jäl-
keen, mutta Oulunkylä-
Seuran järjestämässä tilai-
suudessa moni keskuste-
lija oli epäileväisellä kan-
nalla. Alueen asukkailla 
on muistissa edellisen re-
montin aikana koetut vai-
keudet niin kaupungin ta-
hojen kanssa kommuni-
koinnissa kuin itse remon-
tin toteutuksessakin.

Asukastalon sosiaali-
ohjaaja Elina Pentikäinen 
kertoi tilaisuudessa asu-
kastalotoiminnan olevan 
merkittävä osa sosiaali- ja 
terveysviraston toimintaa.

– Kaikissa Helsingin 
asukastaloissa on tavoit-
teena vähentää yksinäi-
syyttä ja lisätä yhteisölli-
syyttä alueella, mikä osal-
taan auttaa torjumaan syr-
jäytymistä. Järjestämme 
sekä omaa toimintaa, että 
annamme tiloja järjestöjen 
käyttöön illoiksi. Viikon-
loppuisin tiloja voi vuok-
rata yksityiskäyttöön. Ti-
loille on kuitenkin enem-
män kysyntää, kuin vapai-
ta aikoja. Remontin ajaksi 
olemme saaneet väistöti-

Onko Seurahuoneen kohtalo 
taas vaakalaudalla?

Oulunkylän seurahuoneen (Larin Kyöstin tie 7) lattioi-
den korjaussuunnittelu on alkanut. Korjaukset poh-
jautuvat viime vuoden lopulla tehtyyn selvitykseen, ja 
ne pyritään aloittamaan toukokuussa. 

Suurin korjaustarve kohdistuu ensimmäisen kerrok-
sen lattiaan, jossa on todettu lahovaurioita rakennuk-
sen päätyosien huoneissa. Lattian vaurioiden korjaa-
minen edellyttää myös kellarin ja ryömintätilan korja-
uksia. Lisäksi rakennuksessa on tehtävä tavanomai-
sia ylläpitokorjauksia. 

Lattiakorjausten on määrä valmistua kuluvan vuoden 
loppuun mennessä. Ensimmäisen kerroksen tilat eivät 
ole käytössä remontin aikana. 

Projektipäällikkö Jarmo Mörsky 
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö

Oulunkylä-Seura järjesti 10.4.2018 
asukasillan Oulunkylän Seurahuoneen 
remontista ja asukastalon remontin 
jälkeisestä tulevaisuudesta. Paikalle oli 
saapunut runsas joukko niin asukkaita 
kuin eri järjestöjen ja puolueiden paikallisia 
edustajia.

lat Koskelan sairaalan G-
rakennuksesta, jossa esim. 
bänditoiminta jatkuu. Re-
montissa yritämme myös 
parantaa Seurahuoneen 
esteettömyyttä, Elina Pen-
tikäinen sanoi.

Sote-uudistuksen 
vaikutus

Jos sote-uudistus tulee 
voimaan, sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden järjestä-
minen siirtyy maakunnil-
le. Silloin myös asukasta-
lotoiminnan järjestäjä kau-
pungin hallinnossa muut-
tuu. Tilaisuudessa pohdit-
tiin asukastalojen tulevai-
suutta tässä tilanteessa.

– Kannattaa keskustel-
la siitä, kenelle asukasta-
lotoiminta kuuluu Helsin-
gissä. Jos toiminnan halu-
taan jatkuvan, kaupungil-
la pitäisi olla sitä hoitava 
yksikkö sote-uudistuksen 
jälkeen ja se voisi olla yh-
teyspaikka muille matalan 
kynnyksen sote-työn tar-
vitsijoille, Yrjö Hakanen 
(skp) sanoi.

– Jos maakuntauudis-
tus tulee ja sote-toimialal-
ta katoaa isäntä Helsin-
gissä, niin toiminta kuih-
tuu. Eli kun asukastalo-
toiminnalla ei ole omista-
jaa kaupungin hallinnos-
sa, se lakkaa. Kaupungin-
kanslia ja tilakeskus ovat 
hyvien ideoiden hautaus-
maita. Asukastalotoimin-

ta tarvitsee poliittisen val-
vojan, Hannu Tuominen 
(vihr) esitti.

– On kahdenlaisia asu-
kastaloja: järjestöjen ja 

kaupungin ylläpitämiä. 
Kaupungin asukastaloihin 
voi mennä, vaikka ei koki-

si järjestötoimintaa omak-
seen. Tärkeää on kuiten-
kin myös se, että asukas-
talotoiminta houkuttelee 
kaikkia asukkaita, Anna 
Vuorjoki (vas) sanoi.

– Hallinnollisesti asu-
kastalo voidaan siirtää 
kulttuuri- ja nuorisotoi-
meen. Jos sitä haluaa yllä-
pitää, pitää tietää ketkä si-
tä haluavat käyttää. Moni-
mutkainen yhtälö, mutta 
täysin ratkaistavissa, Ilkka 
Taipale (sdp) totesi.

Asukastalolla 
monipuolista toimintaa

Kokoontumistilojen ja 
harrastustoiminnan lisäk-
si asukastalo tarjoaa työ-
tilaisuuksia pitkäaikais-
työttömille ja työharjoit-
telupaikkoja opiskelijoille. 
Seurahuoneella saa myös 
opastusta tietotekniikan 
käytössä. Kahvila tarjoaa 
edullista ruokaa ja leivon-
naisia. Asukastalon tavoit-
teena onkin olla oulunky-
läläisten olohuone. Asu-
kasillassa ei saatu tyhjen-
tävää vastausta talon tule-
vaisuudesta, mutta poliit-
tinen tahto toimia Seura-
huoneen puolesta oli vah-
vaa. Alueen järjestöjen ja 
asukkaiden on lisäksi tär-
keää luoda toimiva kes-
kusteluyhteys kaupungin 
toimijoiden kanssa, jotta 
Seurahuoneen merkitys 
asukkaille pysyy mielessä. 
Tässä suhteessa järjestöjen 
yhteistyö on toivottavaa.

SuSAN WILANDer

”Kaikissa Helsin-
gin asukastalois-
sa on tavoittee-
na vähentää yksi-
näisyyttä ja lisä-
tä yhteisöllisyyttä 
alueella ”Jos toiminnan ha-

lutaan jatkuvan, 
kaupungilla pitäi-
si olla sitä hoitava 
yksikkö sote-uu-
distuksen jälkeen

Tietoa Oulunkylän seurahuoneen 
korjauksista

CLAUDIUS TECHNAU



Oulunkyläinen • Pohjoiset esikaupungit4 30.5.2018

OULUNKYLÄ

Oulunkylän seurahuone suljettiin huhtikuussa re-
montin vuoksi. Kaupungin internet-sivujen mu-
kaan asukastalotoiminta palaa seurahuoneelle 

remontin jälkeen, ja samaa on vakuutettu meille asiasta 
tiedustelleille poliitikoille. Asukasillassa 10.4. oli ilmassa 
kuitenkin paljon huolta: Löytyykö kaupungilta rahat re-
montin viemiseksi loppuun? Voidaanko lupauksiin toi-
minnan jatkumisesta luottaa? 

On vain pari vuotta edellisestä kamppailusta, joka käy-
tiin seurahuoneen ja muiden asukastalojen kohtalosta. 
Virkamiehet olisivat halunneet luopua kaupungin omista 
asukastaloista, mutta niiden säilyttämiseksi syntyi kan-
sanliike. Monet tilaisuudet, vetoomukset ja mielenosoi-
tukset osoittivat kansalaisvaikuttamisen voiman. Poliitik-
kona oli hienoa seurata, miten vähitellen yhä useammat 
valtuutetut nousivat puolustamaan asukastaloja, ja lopul-
ta päätös toiminnan jatkumisesta tehtiin vahvan poliitti-
sen enemmistön turvin. 

Silloinen kamppailu jätti jälkeensä paitsi vahvan ver-
koston asukastalojen ystäviä myös epäilyksen, haluaa-
ko kaupunki todella pitää huolta asukastaloistaan. Onkin 
helppo ymmärtää oulunkyläläisten pelko seurahuoneen 
menettämisestä. Siksi on tärkeää paitsi asukkaiden aktii-
visuus myös se, että me poliitikot jatkuvasti valvomme ja 
vaadimme asukastalotoiminnasta huolehtimista. 

Remontti ei ole seurahuoneelle ainoa uhka. Jos sote-uu-
distus toteutuu ehdotetussa muodossa, katoaa kaupun-
gilta sosiaali- ja terveystoimiala, jonka alla asukastalot 
nyt toimivat. Onkin välttämätöntä suunnitella hyvissä 
ajoin, miten ja millä toimialalla asukastalotoiminta voi 
jatkua uudistuksen jälkeen. 

Usean kymmenen ihmisen saapuminen Oulunkylän asu-
kasiltaan huhtikuussa kertoi, kuinka tärkeä seurahuone 
on. Se tarjoaa yhteisön, jossa erilaiset ihmiset voivat koh-
data toisiaan. Seurahuoneen sisälle mahtuu harrastuksia, 
vertaistukea, työllistämistoimintaa ja tiloja yhdistyksille. 
Yksi asukastalotoiminnan hienous on, ettei se tue pelkäs-
tään yksittäisiä ihmisiä vaan kaupunginosaa. Parhaim-
millaan asukastalo luo tilan, jossa voi syntyä asukkaiden 
keskinäistä yhteisöllisyyttä. Seurahuoneen on sanottu ak-
tivoineen paikallisten yhdistysten toimintaa ennennäke-
mättömällä tavalla. Seurahuoneella on tuettu asukkaita 
vaikuttamaan kaupunginosamme asioihin myös talon ul-
kopuolella, mitä on tärkeää tehdä edelleen. 

Kiitos teille oulunkyläläisille, jotka olette aktivoituneet 
puolustamaan omaa asukastaloamme! Jokainen viesti sii-
tä, mitä asukastalotoiminta asukkaille merkitsee, on tär-
keä. Omasta puolestani lupaan tehdä kuntapolitiikassa 
parhaani, jotta niin Oulunkylän seurahuoneen kuin mui-
denkin asukastalojen toiminta saa jatkua. 

ANNA VuOrjOKI

kaupunginvaltuutettu,
Vasemmistoliiton valtuustoryhmän pj.

Kolumni

Oulunkylän 
seurahuone on 
meille tärkeäMaunulanpuisto 

Pohjois-Pasilaksi
Kaavaehdotus oli siirtynyt 
valtuuston käsittelyyn, jos-
sa vahvistamiseen liitet-
tiin kaksi lähes yksimielis-
tä pontta. Alue ollaan siirtä-
mässä suurpiiristämme Pa-
silan puolelle, mutta aina-
kin alkuvaiheessa se edel-
leen suuntautuu itään ja 
pohjoiseen. Kaavan ratkai-
sua on esitelty jo aiemmin 
lehdessämme, eikä oleel-
lisia muutoksia ole tapah-
tunut viimeisteltäessä kaa-
vaa tulevien kuuden ra-
kennuttajan tai rakentajien 
arkkitehtien kanssa. Alu-
eesta kaupunki omistaa 95 
% ja varaa itäosan ATT:lle 
kohtuuhintaista asumis-
ta varten. Lopullisessa eh-
dotuksessa oli kaksi torni-
taloa, korkein 15-kerroksi-
nen Veturitien länsipuolel-
la. Jos kaavasta ei valiteta, 
toteuttaminen alkaa jo ensi 
kesänä. 

Kehä I:n vieressä

Kehä I:n pohjoispuolisen 
alueen, noin 200 m leveä ja 
700 m pitkä itä-länsisuun-
nassa Pakilantien ja Palo-
suontien välillä, asemakaa-
voitus on aloitettu. Helmi-
kuun lopulla oli yleisöti-
laisuus Länsi-Pakilan kou-
lujen ympäristön ja Paki-
lan puiston kaavoituksen 
aloituksesta. Yleiskaavas-
sa alue on merkitty asun-
tovaltaiseksi alueeksi, te-

ITSeNÄISYYDeNPuIS-
TOA vastapäätä, Vantaan-
joen vastapuolella sijaitsee 
yksi jokialueen luultavasti 
vanhimmista, samalla pai-
kalla edelleen toimivista yri-
tyksistä. Pukinmäen Puutar-
han perusti Julius Johansson 
ostamalleen maalle jo vuon-
na 1911. Hän oli toiminut 
puutarhurina Sinebrychof-
filla ja rakensi nyt jokivarren 
maaseutumaisemaan talon 
ja kasvihuoneen sekä aloit-
ti kukkien viljelyn asiakkai-
naan lähiseutujen asukkaat. 
Tuoksuherne, krysanteemi, 
asteri ja orvokki olivat alku-
vaiheen lajikkeita. Juliuksen 
jälkeen puutarhayrittäjinä 
jatkoivat Holger ja Alice Jo-
hansson, jotka rakensivat li-
sää kasvihuoneita ja laajen-
sivat itse kasvatettavien kas-
vien valikoimaa. 

Vuodesta 2009 alkaen 
yritystä on johtanut Sam Jo-
hansson – yrittäjä jo neljän-
nessä polvessa. Hänen van-

Pohjois-Helsingin 
kaavatilanne

hokkuusluku 0,4–1,2. Län-
sipäässä tehokkuusluku 
on 1,0–2,0. Työ aloitettiin 
koulujen ja päiväkotien ti-
lan- ja korjaustarpeen kar-
toituksella. Myös tarkastel-
laan liikunta-alueiden ke-
hittämistarvetta ja mahdol-
lisesti vapautuvien aluei-
den asuntorakentamista. 
Saaduissa 78 palautukses-
sa tuli esille puistojen säi-
lyttäminen ja palveluksien 
parantaminen, mutta myös 

täydennysrakentaminen.

Oulunkylän kaavat

Raidejokerin rakentamiseen 
liittyvästä Käskyhaltijantien 
asuinrakentamista lisääväs-
tä kaavasta on valitettu, ku-
ten aikanaan vastaavasta 
kaavasta Maunulan ja Pirk-
kolan rajalla. On todennä-
köistä, ettei hallinto-oikeus-
käsittelyn vaatima, ehkä 
kahden vuoden aika haittaa 
radan aikataulutusta.

Itä-Pakilan ja Oulunky-
län rajamaille suunnitel-
lun kaavan rakentaminen 
olisi rivitalomaista. Edelli-
sessä lehdessämme epäil-
tiin, että Yhdyskunnantien 
varteen voisi tulla kerros-
talotontteja. Voimaan tul-
lut yleiskaava sallisi tämän, 
mutta aluearkkitehti Ann 
Charlotte Robers kertoi, et-
tä tyydytään rivitalomaisiin 
ratkaisuihin.

 ArTO SALMeLA

Länsi-Pakilan asemakaavamuutosen suunnittelualue.

Pukinmäen puutarha

hempansa myivät kasveja 
pääasiassa tukuille ja kau-
poille sekä tuonnin vapau-
duttua 1990-luvun alussa 
aloittivat ostot myös Hollan-
nista. Vuodesta 1998 alkaen 
puutarhan tilat ovat olleet 
nykyisessä laajuudessaan 
– yhteensä n 1500 m², josta 
kasvihuoneita 600 m². Yritys 
työllistää ympärivuotises-

ti viitisen henkilöä ja seson-
kiaikoina toista kymmen-
tä. Puutarhan ympäristössä 
tapahtuu nyt paljon, koska 
naapuriin valmistuu vielä 
tämän vuoden aikana muu-
tama kerrostalo sekä Pukin-
mäenkaaren ja Isonpellon-
tien liittymään rakennetaan 
kiertoliittymä.

Pukinmäen Puutarhan 

valikoima koostuu pääasi-
assa omasta tuotannosta ja 
sen lisäksi kotimaisilta vil-
jelijöiltä ostetuista kasveis-
ta. He kasvattavat ja viljele-
vät runsaasti erilaisia kuk-
kia, viherkasveja sekä yrtte-
jä. Etenkin hyötykasvien ja 
yrttien myynti on lähivuo-
sina lisääntynyt ihmisten 
kiinnostuttua enenevässä 
määrin piha-alueiden ja par-
vekkeiden hyödyntämises-
tä. Kukista esimerkiksi pe-
largonia on jälleen muodis-
sa – niitä oli jo kasvihuoneen 
lavoilla punaisen ja valkoi-
sen eri yhdistelminä. Lisäk-
si mm orvokkeja, belliksiä, 
tomaatintaimia ja erilaisia 
narsisseja. Samilta voi tilata 
myös kasvit heidän verkko-
kauppansa kautta kuljetet-
tuina ja istutettuina omaan 
pihaan.

Kasvihuoneen lavojen 
päädyissä roikkui amppe-
leissa melkoisen kuolleen 
näköisiä viljamättäitä. Sam 

kertoi niiden olevan kirva-
pankkeja. Puutarhojen ikä-
viä vieraita ovat kasveja tu-
hoavat petopunkit ja kirvat, 
joita kasvihuoneelle tuo-
dut hyötyhyönteiset käyttä-
vät ravintonaan. Esimerkik-
si kirvavainokaisen naaras 
munii kirvoihin ja kehittyvä 
toukka käyttää sitten kirvan 
ravinnokseen. Jotta nämä 
biologiset apulaiset eivät 
joutuisi nälänhätään niitä 
varten amppeleissa kasva-
tetaan lisäruoaksi viljakir-
voja. Nämä kirvat eivät ole 

vaaraksi puutarhan kasveil-
le. Kaikki hyötykasvit täl-
lä puutarhalla ovat muuten 
luomukasvatettuja aina kas-
telusta lannoitukseen asti.

Kun seuraavan kerran 
käyt puutarhalla, vilkaise 
myyntitiskin lähellä olevaan 
tolppaan. Siihen on kiinni-
tetty tyylikäs peltinen nimi-
kyltti ”Boxbacka Trädgård”. 
Ja kurkista yhden kasvila-
van alle - siellä elää kolme 
kania.

MArjA MArKKO

www.pukinmaenpuutarha.fi
Orvokit ovat kestäviä kevätkukkia, jotka sietävät hieman 
pakkastakin.

MARJA MARKKO

HELSINGIN KAUPUNKI
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OULUNKYLÄ

KuN aloin hyväksymään 
itseni, opin, että kaune-
us on virheitä pullollaan. 
Kukaan näistä seitsemäs-
tä miljardista ihmisestä 
maapallolla ei voi miten-
kään olla täydellinen. Mi-
tä kauneus sitten merkit-
see? Henkilökohtaises-
ti näen kauneutta ihmises-
sä, kun hän on esimerkiksi 
epäitsekäs, itsevarma ja po-
sitiivinen. Sanan ”kaune-
us” määrittely on mielestä-
ni naurettavaa, koska jokai-
nen tulkitsee ja näkee kau-
neutta eri tavoin. Kauneus 
on katsojan silmissä.

Itsevarmuus on suuri 
osa kauneutta. Kun on itse-
varma, säteilee itsevarmaa 
energiaa, ja se on viehättä-
vää. Täytyy toki muistaa, 
missä kulkee raja itsevar-
muuden ja itserakkauden 
välillä. Esimerkiksi, jos ka-

OuLuNKYLÄN yhteiskou-
lun opiskelijat Karoliina 
Lindqvist ja Johanna Jär-
viluoto voittivat kansain-
välisen SAGE Passport 2018 
-kilpailun. Kilpailuun osal-
listui 15 eri maasta nuoria 
omilla tutkimussuunnitel-
millaan. SAGE (Strategic 
Alliance of Global Educa-
tors) on kansainvälinen yh-
teistyöverkosto, jossa nuo-
ret tekevät yhdessä erilai-
sia sähköisiä projekteja ja 
koulujen välisiä tutkimus-
matkoja. Verkostoon kuu-
luu kouluja Aasiasta, Ame-
rikasta, Australiasta ja Eu-
roopasta. Karoliina ja Jo-
hanna lähtevät Australi-
aan, Melbourneen, edusta-
maan kouluamme ja toteut-
tamaan suunnitelmansa.  

 
Mistä saitte idean läh-
teä mukaan kilpailuun? 
Johanna: Koulumme apu-
laisrehtori oli laittanut kil-
pailusta Wilma-viestin ja 
näimme käytävillä mai-
noksia SAGE:sta. Halu-
simme osallistua, koska 
kukaan muu ei ollut kos-
kaan aikaisemmin meidän 

Keho ja kauneus nuoren 
silmissä

veriporukkaan saapuu it-
serakas ihminen, hän voi 
ajatella olevansa kaikkein 
kaunein. Kun taas, jos it-
sevarma henkilö saapuu, 
hän ajattelee olevansa kau-
nis omalla tavallaan tietäen 
virheistään mutta kuiten-
kin hyväksyen ne. 

Itsevarmuuden käsikyn-
kässä kulkee vertailu mui-
hin. Yhtenä hetkenä voi ol-
la leijonan itsevarmuus, 
mutta se saattaa rapista 
pois heti, kun näkee jonkun 
toisen, omasta mielestään 
kauniimman. Taktisin liike 
on siis huomata, miten it-
se reagoi ja toimii, ja pyrkiä 
kehittymään siinä. Henki-
lö, jolla on huono ajatus-
malli, saattaisi alkaa vihata 
itseään, mutta toinen, joka 
ymmärtää, että toisen kau-
neus ei ole pois omastani, 
saattaisi mennä kehumaan 

kauniimpaa. 
Yhteiskunta on asetta-

nut meille ulkonäkömuot-
teja. Stereotyyppisellä nai-
sella on olematon vyötä-
rö, jättimäinen peppu, isot 
rinnat, kirahvin sääret ja 
lautavatsa. Henkilö, jo-
ka omistaa nämä piirteet, 
saattaa tietysti näyttää vie-
hättävältä, mutta näitä ih-
misiä on vain noin 0,1 % 
koko maapallon väestös-
tä. Usein unohdetaan, et-
tä myös loput 99,9 % ovat 
kauniita. 

Sosiaalisella medialla 
on myös hyvin suuri vai-
kutus kehonkuvaan. Esi-
merkiksi jos Instagramis-
sa näkee mallin bikineis-
sä, on tärkeää tiedostaa, 
että itsellään voi olla täy-
sin erilainen kehonraken-
ne kuin tyypillisellä malli-
vartalolla. Geneettisyyden 

ymmärtäminen on siis kai-
ken A ja O. Jos vaikka äidil-
läsi on leveät hartiat ja ly-
hyet sääret, niin on toden-
näköisesti myös sinullakin. 
Moni usein unohtaa, että 
esimerkiksi lehtien kansi-
kuvat, joissa poseerataan 
alusvaatteissa, ovat usein 
photoshopattuja. Reisiä on 
voitu pienentää, vyötäröä 
kaventaa ja peppua ison-
taa. Jotkut kuvat ovat jopa 
surrealistisia. Myös kuva-
kulma ja valaistus saattavat 
olla imartelevia. Paljon siis 
tehdään, jotta saadaan jon-
kun keho näyttämään siltä, 
mitä se ei ole. Tämä näyt-
tää mielestäni huonoa esi-
merkkiä lapsille ja nuorille, 
sillä varhaisessa iässä voi 
jo kehittyä ajatus siitä, mil-
tä vartalon ”pitäisi näyt-
tää”. Mieluummin näytet-
täisiin aitoja ja terveitä ke-

hoja muokattujen ja malli-
kehojen sijaan.

Viime vuosina on on-
neksi kuitenkin aloitettu 
Body Positivity -kampan-
joita. Niissä annetaan ym-
märtää, että olet minkä 
kokoinen tai näköinen ta-
hansa, olet silti kaunis. It-
se olen oppinut, että naisen 
vartalo on kaunis, vaikka se 
ei olekaan langanlaiha tai 
täytä mitään kauneusihan-
teita. Julkkiksiakin on läh-
tenyt Body Positivity -kam-
panjaan mukaan, esimer-
kiksi Selena Gomez, Lady 
Gaga, Ariel Winter ja Sam 
Smith. Selena Gomez sanoi 
mielestäni hyvin: ”I reali-
ze everybody wants what 
they don’t have. But at the 
end of the day, what you 
have inside is much more 
important than what’s on 
the outside.” 

Lopetukseksi yritän ru-
tistaa tärkeimmät: Sisäi-
nen kauneus voittaa aina 
ulkoisen. Sinun ei tarvitse 
näyttää keneltäkään muul-
ta kuin itseltäsi, eikä var-
sinkaan miltään mallilta. 
Ihmiset rakastuvat persoo-
naasi, eivätkä kehoosi. Ja 
tärkeimpänä: elät vain ker-
ran. Tiedän, että tuo on kli-
see, mutta se on totta; tämä 
ei ole harjoituselämäsi. Ku-
kaan ei halua vanhuksena 
ajatella nuoruusvuosiaan ja 
tajuta hukanneensa niitä it-
sensä vihaamiseen. Toivon, 
ettei kukaan elä miettien, 
miten voisi laihduttaa tai 
näyttää joltakulta muulta. 
Loppujen lopuksi elät kui-
tenkin vain itseäsi varten.

AADA KArKOLA

14-vuotias
Oulunkylän yhteiskou-

lu 8B

Voitto 
Oulunkylän 
yhteiskoulun 
opiskelijoille

koulusta osallistunut. 
 

Mistä Passport 2018 -kil-
pailussa on kyse? 
J: Meidän täytyi tehdä noin 
neljän sivun tutkimussuun-
nitelma siitä, mitä haluai-
simme tehdä, ja video siitä 
tekstistä. Aihe sai olla ihan 
mikä tahansa SAGE-mai-
den kouluihin liittyvä. 
  
Mistä suunnitelmassanne 
on kyse? 
K: Meidän tavoitteenamme 
on tutkia hyvinvointia kou-
luissa. Tutkimukseen kuu-
luu kyselyitä ja oppilaiden 
haastatteluja. 

Kuinka kauan teillä meni 
suunnitelmanne ideoimi-
seen ja toteuttamiseen?  
J: Aika kauan meni itse ide-
an keksimiseen. Piti aloit-
taa ihan tyhjästä. Tutki-
mussuunnitelman sai teh-
dä ihan mistä tahansa, min-
kä voi toteuttaa toisessa 
yhteistyökoulussa - ja sen 
koulunkin sai valita. Me va-
litsimme Australian. (Viime 
vuoden voittaja oli meidän 
koulussamme ja teki työn-

sä koululaukun sisällös-
tä.) Kirjoittamiseen meni 
monta päivää. Video jäi ai-
ka viime tinkaan. 
K: Lainasimme kameran ku-
visluokasta ja kuvasimme 
koululla iltakuuteen asti. 
J: Editoimiseenkin me-
ni aika kauan, mutta 
saimme apua koulumme 

atk-tukihenkilöltä. 
 
Milloin olette lähdös-
sä Australiaan? 
K: Lähdemme kesäkuun 
toisella viikolla. Matka kes-
tää kaksi viikkoa. 
 
Mitä odotatte eniten mat-
kalta?  

J: Varmaan sitä, että saam-
me tutkimuksemme teh-
tyä ja pääsemme näkemään 
Australiaa! 
K: Niin ja uusia kokemuk-
sia ja ihmisiin tutustumista. 

Mitä tapahtuu matkan-
ne jälkeen? Jatkuuko pro-
jekti jollakin tavalla? 

NEA RASTAS

Karoliina (vas.) ja johanna voittivat tutkimusmatkan Australiaan.

K: Matkan jälkeen kokoa-
mme yhteen kaiken, mitä 
olemme tutkineet.  
J: Niin, kirjoitamme artik-
kelin kaikista eroista, joita 
olemme huomanneet Aust-
ralian ja Suomen koulujen 
välillä ja jaamme sen sitten 
kaikille SAGE-maille. 

NeA rASTAS
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PAKILA

Kesä kaupungissa

Me suomalaiset olemme mökkikansaa. Lomatunnelmaa 
haetaan nykyään myös ulkomaan matkoilta. Mökillä ja 
lomamatkalla pääsee irti kotiaskareista. Se rentouttaa ja 
on tärkeää jokaiselle meistä. 

Kesä on hienoa aikaa myös kaupungissa. Emme vaan 
useinkaan tule ajatelleeksi, mitä kaikkea kaupungissa 
voi tehdä kesällä. Itse olen ajatellut tutustua pääkau-
punkiseutuun pyöräillen. 

Helsingin kaupunki on laatinut kotiseutupyöräilyreitte-
jä. Reitit esittelevät eri kaupunginosien historiaa, luon-
to- ja kulttuurinähtävyyksiä ja tekevät tutuksi kaupun-
gin eri alueiden ominaispiirteitä. Näihin meidän koti-
kontuihin voi tutustua upealla Haltialan kierroksella. 

Haltialan metsät muodostavat Helsingin laajimman yh-
tenäisen, noin 300 hehtaarin ulkoilualueen. Pyöräilyrei-

tin varrella voi ihastella Vantaanjoen alajuoksun suurinta 
luonnonvaraista koskea, käydä tervehtimässä Haltialan ti-
lan kotieläimiä ja nauttia kahvit Haltialan tilan tai Tuoma-
rinkylän kartanon maisemissa. Tämä 20 km reitti sopii ko-
ko perheelle.

Yhteiset retket ja yhteinen tekeminen kruunaavat lomat. 
Rentouttavaan loma-aikaan kuuluu kuitenkin myös se, 
että arkiaskareista ei tarvitse huolehtia yhtä paljon kuin 
yleensä. Yksi iso apu lapsiperheille on Helsingin kaupun-
gin kaikille alle 16-vuotiaille tarjoama puistoruokailu. 

Kesäruoka tarjoillaan klo 12 kaikissa auki olevissa leikki-
puistoissa 4.6.– 3.8.2018. Pakila-Paloheinä-Torpparinmäki 
-alueella Leikkipuisto Etupelto on auki koko kesän. Leik-
kipuisto Soihtu ja Leikkipuisto Torpparinmäki ovat auki 
juhannukseen asti.

Leikkipuistoissa on tarjolla paljon muutakin kuin ruokaa. 
Erilaiset tuokiot, temppuradat, askartelunurkkaukset ja 
satuhetket täyttävät leikkipuistojen kesäviikkoja; unohta-
matta uima-altaita.

Koululaisille tarkoitetut kesäleirit pyörähtävät käyntiin 
kesäkuun alussa. Erilaisia leirejä on minimaailmaleiristä 

Pakila-Seuran 
Puheenjohtajan palsta

keppihevosleiriin. Mahdollisia vapaita paikkoja voi tie-
dustella suoraan leikkipuistoista. Myös Torpparinmäen 
perhetalon kesäkuun kahden ensimmäisen viikon ret-
kistä kannattaa kysyä suoraan perhetalolta.
Pakila-Seuran kevät on ollut vilkas. Vielä toukokuussa 
jaoimme heijastinliivejä alueemme päiväkoteihin, elä-
vöitimme 1700-lukua Pakin talolla ja vietimme Itä-Paki-
la -päivää Etupellon leikkipuistossa.

Syksykin alkaa mukavan perintei-
sesti. Sunnuntaina 2.9. vietetään 
alueen yhteistä Kylätapahtumaa 
Pakilan yläasteen koululla. Tiedos-
sa on paljon ohjelmaa ja maitta-
vaa syötävää lapsille ja aikuisille. 
Tervetuloa!

Aurinkoista kesää kaikille!

TAPIO KLeMeTTI

Pakila-Seuran pj
050-624 86

Haltialan kierros netissä: 
https://www.hel.fi/static/liv/2013/pyoraillen/ksp14.pdf

PAKILA-SeurA lahjoittaa 
kaikille toimialueensa päi-
väkodeille heijastinliive-
jä ja haluaa tällä tukea alu-
een lasten turvallisuutta lii-
kenteessä. Kävimme Pakila-
Seuran puheenjohtajan Ta-
pio Klemetin kanssa luo-
vuttamassa heijastinliivit 
Kytöniityn päiväkotiin.

Päiväkodin johtaja Anne 
Ahokas otti mielellään hei-
jastinliivit vastaan. 

– Turvallisuus on kai-
ken A ja O. On tärkeää, et-
tä lapset näkyvät liikentees-
sä, kun päiväkotiryhmät te-
kevät retkiä, Ahokas sanoo.

Ahokkaan mukaan ret-
kiä tehdään päiväkodeissa 
viikoittain, joten huomiolii-
vit ovat osa päiväkodin ar-
kea. Nuoremmat menevät 
retkelle lähimetsään ja esi-
koululaiset puolestaan te-
kevät retkiä kirjastoon tai 

PAKILA-SeurAN viime 
vuosi oli yksi sen toimin-
tahistorian vilkkaimmis-
ta. Kaksiosainen Pakila 600 
-juhla, Pakilan kylätapahtu-
ma, Itä-Pakila-päivä, Kekri-
juhla, VPK:n tanssit ja mo-
net erillistapahtumat värit-
tivät vuotta. 

Pakilan ensimmäisestä 
maininnasta historiankirjoi-
tuksessa tuli viime vuonna 
kuluneeksi 600 vuotta. Pa-
kilan eri yhteisöt ovat tiivis-
täneet parin viime vuoden 

Pakila-Seuralle vuosi 2017 oli huikean toimelias

aikana yhteistyötään, ja se 
näkyy tapahtumavilkkau-
tena ja yhä useammat ihmi-
set ovat tulleet järjestelyihin 
mukaan. 

Pakin talolla pidetys-
sä Pakila-Seuran kevätko-
kouksessa 24.4. käytiin lä-
pi viime vuoden tapahtu-
mia ja hyväksyttiin seuran 
tilinpäätös. Taloudellisessa 
mielessäkin viime vuosi oli 
seuralle menestys, kun esi-
merkiksi Pakin talon vuok-
rauksessa tehtiin kaikkien 

aikojen ennätys. Kevätko-
kouksen avasi seuran pu-
heenjohtaja Tapio Klemet-
ti ja kokouksen puheenjoh-
tajana toimi Seppo Latvala. 
Helkan ja Suomen Kotiseu-
tuliiton vuosikokouksiin 
seuran edustajaksi valittiin 
Raimo Rahkonen.

Pakila-Seurassa on nyt 
152 jäsentä. Pakin talon 
vuokrauksesta vastaa uusi 
isäntä Eemil Holma, ja seu-
ra on tehnyt Helsingin kau-
pungin kanssa uuden vuok-

rasopimuksen Pakin talon 
käytöstä. 

Kevätkokouksen lopuk-
si Tapio Klemetti ja Simo 
Sankari selostivat Pakilan-
puiston koulu- ja päiväkoti-
hankkeiden tilannetta ja ta-
voitteita. Allianssiperiaat-
teella toteutettavat raken-
nushankkeet ovat erittäin 
tärkeitä Pakilan alueen tule-
vaisuudelle, koska niillä va-
letaan kasvu- ja sivistyspoh-
jaa tuleville pakilalaisille.

eSKO LuKKArI

Pakin talon nuori isäntä, eemil Holma.

MeIDÄT on yllättänyt ta-
katalvi. Räystäät vuotavat 
vettä, ja pihassa on isoja lu-
mikinoksia. Eemil Holma 
avaa tottuneesti Pakin ta-
lon ja esittäytyy talon isän-
näksi. Juuri 18-vuotta täyttä-
nyt Holma on aloittanut Pa-
kin talon isäntänä lokakuus-
sa 2017 taloa pitkään hoita-
neen Pekka Ervastin siirryt-
tyä eläkkeelle. 

– Löysin tämän työn naa-
purien kautta, jotka tuntevat 
Pakila-Seuran puheenjohta-
ja Tapio Klemetin, aivan ki-
venheiton päässä Pakin ta-
losta asuva Holma kertoo. 

– Tykkään olla asiakkai-
den kanssa tekemisissä, Hol-
ma esittelee työn parhaita 
puolia ja jatkaa: Tässä työs-
sä oppii paljon: puhelimessa 
puhumista, sosiaalisia taito-
ja sekä saa rohkeutta. 

Aktiivinenkin työssä saa 
olla, sillä Pakin talo on erit-
täin suosittu vuokrauskoh-
de. Vapaita viikonloppuja 
saa kysellä useita kuukausia 
etukäteen juhlia tai tapahtu-
mia varten. 

PEPPI TERVO-HILTULAPakin talon 
nuori isäntä

Kohti kaupallista uraa

Pakin talon isännän tehtä-
vässä opituista taidoista on 
varmasti hyötyä myös tule-
vaisuudessa, kun lukion jäl-
keiset opiskelut tulevat pu-
heeksi. Tällä hetkellä kiin-
nostavalta tuntuisi lähteä 
lukemaan kauppatieteitä. 

Eemil Holma puhuu Pa-
kin talosta suurta ylpeyttä 
äänessään. Hänen mukaan-
sa tilojen monipuolisuus ja 
koko saavat ne sopimaan 
monenlaisiin juhliin. Kotibi-
leisiin tilat eivät kuitenkaan 
Holman mukaan sovi: 

– Kyseessä on arvokas 
kiinteistö, joten bileissä ta-
pahtuvat onnettomuudet 
eivät sovi tänne, hän sa-
noo naurahtaen ja toivottaa 
vuokraamisesta kiinnostu-
neet tervetulleiksi tutustu-
maan tiloihin. 

Lisää Pakin talon tiloista 
voi lukea venuu.fi -palvelus-
ta sekä Pakila-Seuran verk-
kosivuilta http://kaupungin-
osat.net/pakila/pakin-talo/
vuokraa-pakin-talo

PePPI TerVO-HILTuLA

Heijastinliivejä alueen 
päiväkodeille

muualle kauemmas. Hei-
jastinliivit kuluvat käytös-
sä, joten uudet heijastinliivit 
mahdollistavat retkien teon 
tulevaisuudessakin.

Pakilan ja Paloheinän 
alueella on jo paljon lapsi-
perheitä ja niitä myös muut-
taa alueelle kokoajan lisää. 

– On tärkeää turvata lap-
siperheiden palvelut ja huo-
lehtia kaikkien lasten tur-
vallisuudesta. Täytyy osa-
ta ennakoida ja kehittää ny-
kyisiä palveluita tulevai-
suuden tarpeisiin, sanoo Ta-
pio Klemetti.

Oli mukava käydä Kytö-
niityssä luovuttamassa hei-
jastinliivit ja samalla kur-
kata päiväkodin arkeen. 
Töissä oli samaa henkilö-
kuntaa, kuin 14 vuotta sit-
ten kun itse kävin esikoulun 
Kytöniityssä.

HILLA KLeMeTTI

Anne Ahokas ottaa puheenjohtaja Tapio Klemetiltä 
vastaan Pakila-Seuran lahjoittamat heijastinliivit.
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27.4.18 luokassamme 
vieraili autisti nimeltä 
Aleksi. 

Opimme, että autismi ei 
ole sairaus, vaan omanlai-
nen tapa nähdä maailma. 
Autisteja on monia erilai-
sia. Meillä vieraillut Alek-
si ei pystynyt puhumaan, 

OuLuNKYLÄISeSSÄ nu-
mero 2/17 kerrottiin Pop up 
-ravintola Salaamista, jo-
ka toimii Oulunkylän kir-
kolla. Säännöllisesti torstai-
sin auki oleva ravintola toi-
mii elintarvike- ja ympäris-
töviranomaisten valvon-
nassa. Työtä tekevät turva-
paikanhakijat ja suomalai-
set vapaaehtoiset yhdessä. 
Toiminta alkoi alun perin 
Start-up Refugees Finlandin 
kanssa.

Lähi-idän maiden Af-
ganistanin, Irakin ja Syy-
rian lisäksi ravintolatoi-
mintaan on löytänyt tien-
sä turvapaikanhakijoita ja 
maahanmuuttajia Etiopias-
ta, Guineasta, Pakistanis-
ta, Ruandasta, Ugandasta ja 
Vietnamista. Heitä työsken-
telee sekä keittiössä että ra-
vintolasalissa. Keittiötiimi 
on suorittanut suomalaisen 
hygieniapassin. Lounasvie-
raita on kuluneen noin 1,5 
vuoden aikana käynyt yli 
6 000 henkeä. 

Yksi Salaamin tarkoi-
tuksia ja tavoitteita on suo-
malaisten ja turvapaikan-
hakijoiden keskinäisen yh-
teyden luominen. Olem-
me saaneet todeta, että tä-
mä yhteys on hyvin tärkeä 
turvapaikanhakijoille, jot-
ka ovat jättäneet perheensä, 
kotinsa ja työ- tai opiske-
lupaikkansa monenlaisten 
epävakaiden ja vaarallisten 
olosuhteiden takia. 

Seurakuntalaisten ta-
voittamisen ja yhteisölli-
syyden edistämisen tavoit-
teen tuntee toteutuneen ai-

OuLuNKYLÄSSÄ järjes-
tettiin 18.–21.4.2018 Fik-
su Assa -ilmastopäivät. Ta-
pahtumaan onnistuttiin ta-
voittamaan yrittäjiä, jotka 
ovat kehitelleet ilmastofik-
suja ratkaisuja arjen hel-
pottamiseksi. Viime vuo-
sina onkin syntynyt uutta, 
ilmastoystävällistä liiketoi-
mintaa, joka on parhaim-
millaan kaupunkilaisten 
helposti käytettävissä arjen 
kulkureiteillä. 

Vaikka varsinainen Fik-
su Assa -tapahtuma kes-
ti vain muutaman päivän, 
oulunkyläläisten on mah-
dollista käyttää jatkossa-
kin useita tapahtumassa 
esiteltyjä palveluita. Ilmas-
topäivillä avattu CoReo-
rient oy:n Liiteri.net -pal-
velu tuo kodintarvikkei-
den yhteiskäyttöpalvelun 
Ogeliin. Palvelu täyden-
tää Ogelin liikekeskuksen 
jo ennestään monipuolista 
palvelutarjontaa. Mukana 
Liiteri-palvelussa on myös 
Bloxcar.fi -autonjakopal-
velu, jonka avulla voit jo-
ko tarjota omaa autoasi 
vuokralle tai vuokrata so-
pivan auton käyttöösi vaik-
kapa naapuriltasi. Lisäk-

si mukana on Rentapark.
fi -palvelu, jossa voit löy-
tää ja varata parkkipaikan, 
tai tarjota omaa pysäköin-
tipaikkaasi vuokralle, kun 
et sitä käytä. Liiteri-älyti-
la sijaitsee työväenopistoa 
vastapäätä. 

-Jos tarvitset ompelu-
konetta, höyrypesuria, is-
kuporakonetta tai sähkö-
pyörää, nyt on vaihtoeh-
to uuden ostamiselle. Ou-
lunkylän Liiteri.net on yh-
teiskäyttötarvikkeiden äly-

Fiksut ja kestävät arjen 
palvelut jäävät Ogeliin

lainaamo, josta saa kodin-
tarvikkeet ja kestävän elä-
mäntavan palveluna 24/7 
Ogelin kauppakeskuksen 
yhteydestä. Testaa myös 
mahdollisuutta vuokra-
ta auto käyttöön tai vuok-
raa omaa autoasi Bloxcar.
fi -autonjakopalvelussa tai 
pysäköinnin vertaisvuok-
rausta Rentapark.fi -palve-
lussa, ehdottaa CoReorient 
Oy:n Henni Ahvenlampi.

Lisäksi 24Rent jatkaa 
toimintaansa alueella edel-

leenkin, ja kenen tahan-
sa on mahdollista vuokra-
ta auto läheltä viidessä mi-
nuutissa osoitteesta https://
www.24rent.fi/.

Emmyn myyntilaatik-
ko on käytettävissä Galle-
ria-käytävän pohjoispääs-
sä ainakin lokakuuhun as-
ti. Se mahdollistaa merk-
kivaatteiden kierrätyksen 
helposti, ja vastaavasti vaa-
tekaappiin voi tehdä vas-
tuullisia löytöjä osoitteessa 
emmy.fi. 

Oulunkylän asemanseu-
tu tulee lähivuosina kehit-
tymään ilmastoviisaam-
maksi kaupunginosaksi 
Raide-Jokerin ja baanaver-
kon suunnittelun sekä täy-
dennysrakentamisen myö-
tä. Ilmastofiksua elämän-
tapaa voi edistää useilla eri 
tavoilla, pienilläkin arjen 
valinnoilla on merkitystä. 
Viisas liikkuminen, ener-
giankulutus ja kierrättämi-
nen sekä tavaroiden ja pal-
velujen yhteiskäyttö ovat 
kaikki askeleita kohti hiili-
neutraalia Helsinkiä 2035.

SATu TAruLA

Yleiskaavasuunnittelija
Helsingin 

kaupunkiympäristö

Aleksi Äimälä vieraili 
Metsolan ala-asteella

mutta hänellä oli taitava 
tulkki. Aleksilla oli myös 
erittäin hyvä kuulo.

Mielestämme oli hie-
noa, että hän uskalsi tul-
la luoksemme kertomaan 
autismista. Aleksin kom-
munikointitapa oli mielen-
kiintoinen ja näytti vaike-

Aleksi Äimälä vieraili Metsolan ala-asteella kertomassa elämästä autistina.

ALI PENTIKÄINEN

Vuosittain huhtikuussa 
vietetään kansainvälis-
tä autismitietoisuuden 
kuukautta. Autismisää-
tiö pyrkii Suomessa te-
kemään autismia tun-
netuksi ja vaikuttamaan 
autismista käytävään 
yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun. Autismisää-
tiö järjesti Aleksi Äimä-
län vierailun Metsolan 
ala-asteelle. www.autis-
misaatio.fi

alta, mutta hän osasi sen 
erittäin hyvin. 

Vierailu herätti monen-
laisia ajatuksia esimerkik-
si, että autismeilla mah-
taa olla pelottavaa elää, jos 
osa heistä näkee maailman 
tumman rinkulan läpi, ku-
ten videossa, jonka kat-

soimme luokassa vierai-
lun aikana. Sekä, että mei-
tä harmittaa, kun autiste-
ja saatetaan pilkata heidän 
ulkonäkönsä tai käyttäyty-
misensä vuoksi. 

Kannustamme kaikkia 
suhtautumaan kaikenlai-
siin henkilöihin ystäväl-
lisesti ja ennakkoluulot-
tomasti riippumatta sii-
tä, miltä henkilö ulospäin 
näyttää tai kuinka hän 
käyttäytyy. 

ILONA NeVALAINeN jA 

ONerVA POHjOLAINeN 5c

juuso Lautiainen (oik.) esittelemässä Liiterin valikoimaan 
kuuluvaa sähköpyörää Darius colinille ja Ismo 
Pykäläiselle.

SATU TARULA

KOHTAAMISIA
Ravintola Salaam, 
yhteisöllinen 
kohtaamispaikka

na, kun astuu ravintola-
salin ovesta sisään ja kuu-
lee iloisen puheensorinan. 
Kun keittiö- ja salitiimim-
me jäsenet tapaavat asiak-
kaitaan tai asiakkaat istuu-
tuvat nauttimaan lounas-
ta ystäviensä kanssa on jäl-
leennäkemisen riemu il-
meinen. Samalla solmitaan 
myös uusia tuttavuuksia. 
Lounaalla voi tavata seura-
kunnan työntekijöitä, koska 
hekin käyvät Salaamissa ja 
ovat mielellään juttuseura-
na vieraillemme. 

Turvapaikanhakijoiden 
tulevaisuutta ajatellen ta-
voitteena on kotouttamisen 
edistäminen järjestämällä 
heille mahdollisuus saada 
työkokemusta, sisääntulo-
väylä suomalaiseen työelä-
mään sekä antaa perehdy-
tystä suomalaiseen lainsää-
däntöön. Keittiötiimin tur-
vapaikanhakijoiden amma-
tillinen osaaminen on ko-
honnut, ja heidän omalle 
työlleen asettamansa vaati-
mustaso on hyvin korkea. 

Buffet-aterian hinta on 
vapaavalintainen 1–10 €. 
Tuotto ohjataan Kirkon Ul-
komaanavun kautta epäva-
kaissa ja turvattomissa olo-
suhteissa elävien lähim-
mäistemme auttamiseksi. 

Salaam on arabiaa ja tar-
koittaa rauhaa, turvaa ja 
terveisiä. Yhteisöravinto-
la Salaam on nyt kesätau-
olla. Lämmin kiitos kaikille 
asiakkaillemme kulunees-
ta kaudesta ja oikein hyvää 
kesää! 

rIITTA HOLMLuND

PINJA HENTUNEN

Pöytä on katettu kaiken ikäisille ravintola Salaamissa.
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PUHEENVUOROJA

OuLuNKYLÄN läpi kii-
tää päivittäin satoja juna-
vuoroja, osa aika vauhdilla 
ja äänekkäästi. Radan var-
relle on rakennettu kaiken-
laisia meluvalleja vähentä-
mään liikennemetelistä ai-
heutuvia haittoja asukkail-
le. Veräjälaakson kohdalla 
on kuitenkin puolen kilo-
metrin mittainen osio, jossa 
melua on ”torjumassa” vain 
tukeva kanaverkko. Sen ta-
kia Kestipuiston osa koh-
dalla asuvista joutuu ajoit-
tain kärsimään kohtuutto-
man kovasta junaliikenteen 
aiheuttamasta melusta.

 Olen kysellyt sekä Hel-
singin kaupungilta että 
VR:ltä, olisiko mahdollis-
ta saada tähän puuttuvaan 
osaan meluesteet samalla, 
kun Maaherrantien kaavaa 
muutetaan ja siihen radan ja 
Veräjälaakson kainaloon on 
tarkoitus rakentaa muuta-
ma uusi talo, joiden kohdal-
la meluntorjunta täytyy joka 
tapauksessa järjestää. Kau-

OLeN mies ”Oulunkyläs-
tä”, noin 178/80, ikäisekse-
ni kuulemma hyväkuntoi-
nen, kielitaitoinen, rakastan 
musiikkia (jossa on muka-
na melodia), en tupakoi, ei 

Varttuneita mietteitä

Luin Parnasso 2/2018 
lehteä. Siinä oli jut-
tu ”Minun kirjahylly-

ni”. Yhdeksän julkkista ker-
too kirjahyllynsä sisällös-
tä. Muun muassa Tuomio-
jan Eki kertoo omistavan-
sa yli 10000 kirjaa. Kaikilla 
oli pobis. Kirjoja on liikaa, 
mutta yhdenkin stikkaami-
nen veks on työn ja tuskan 
takana.

Jutusta innostuneena 
tsekkasin oman kirjahylly-
ni. Kolmiosainen huoneen 
korkuinen hyllykkö sisäl-
si itsellenikin yllärinä noin 
1000 kirjaa. Se on paljon, 
kun hiffaa, ettei niitä juuri-
kaan tule käytettyä. Ne vain 
ovat.

Hyllyssä on kirjoja mum-
moni ja vaarini perintöä se-
kä omasta himasta. Ne on 
niin gamloja, ettei niitä raat-
si heittää pois.

Omalta kakruajalta löy-
tyvät mm Pekka Töpöhän-
nät. Eihän niitä voi stikkaa 
veks. Nuorena kollina lu-
ettiin Roobin Hood, Monte 
Criston kreivi, Sinuhe, Pa-
pillon jne. Huikeita lukuko-
kemuksia aikanaan.

Huovisen Havukka-
ahon ajattelija, Yrjö Ko-
kon Neljän tuulen tie, Kek-
kosen ja Paasikiven päivä-
kirjat, Adolf Ehnroothin ja 
Pentti Saarikosken elämä-
kerrat. Arvokasta juttua ja 
historiaa. Jos vaikka joskus 
vielä kattelisi ja muistelisi 
menneitä.

Kevyemmästä päästä on 
sitten metri tai kolme Chris-
tien, Chandlerin, Simeno-
nin jne dekkareita.

Ennen skrivattiin kirjei-
tä ja luettiin kirjoja. Kirjeet 
monesti jemmattiin jonne-
kin ja niin säilyi tietoa men-
neestä ajasta. Nykyään kir-
jeet alkaa olla historiaa. 
Rakkauskirjeetkin on nyky-
ään Whatsapp-viestejä, jois-
sa on joku emoji peräkkäin. 
Kuka niitä viittii säilöö.

Samoin voi käydä kirjoil-
le. Ne blokataan jostain ne-
tistä ja sinne ne myös hävi-
ää. Ei ole kirjahyllyä, josta 
snygen bökkerin hittais jos-
kus myöhemmin. Nykyään 
kaikilla on niin hosis, ettei 
kerkee mitään studaa lop-
puun. Tiedetään vaan, että 
Robinson Crusoe joutu jol-
lekin saarelle ja budjas siel-
lä jonkun Perjantain kanssa. 
Lopuks ne pelastettiin. Ku-
kaan ei kerkee lukee, mitä 
ne siellä duunas ja funtsas.

Skrivailen tätä stoorii Ve-
teraanipäivän kieppeillä. 
Olin äskettäin mukana yh-
den veteraanin siunausti-
laisuudessa. Kundi oli liit-
tynyt inttiin 13-vuotiaana ja 
toimi isänsä apuna lähetti-
nä. Ei voi kuin arvailla, mi-
tä sellaisen pikkukundin 
päässä liikkui, kun viestejä 
sotatilanteessa kuskas. 

Sotaveteraanien siunaus-
tilaisuudessa lasketaan lo-
puksi havuista sidottu vete-
raaniseppele ja kuullaan Oi 
kallis Suomen maa. Se osuu 
mieleen ja onneks gotsa on 
jo valmiiksi veks päästä. Oli 
ne kovii jätkii.

Kesää ja kärpäsiä kai-
kille. Varokaa kuitenkin 
punkkeja.

rAIMO ANTTILA

Kanaverkosta ei ole meluesteeksi
pungin puolelta on ilmoi-
tettu, ettei kaava-alue ulo-
tu siihen osaan radanvart-
ta, josta nyt puhun, mut-
ta toisaalta kaava ei myös-
kään estä meluesteen raken-
tamista, jos Liikennevirasto 
siihen ryhtyy yhdessä kau-
pungin kanssa. Kaupungis-
sa ollaan tietoisia ongelmas-
ta ja myönnetään, että me-
lutason ohjearvot ylittyvät. 
Pallon he heittävät kuiten-
kin Liikennevirastolle, josta 
en ole ainakaan vielä saanut 
kommenttia.

 Kysymys on tietysti ra-
hasta, vaikka näin pienessä 
kohteessa tuskin erityisen 
suurista summista. Veräjä-
laaksossa on lähinnä vuok-
ra-asuntoja, eikä meillä 
asukkailla taida olla erityi-
siä suhteita Liikenneviras-
ton päättäjiin. Olisikin toi-
vottavaa, että saisimme tä-
hän sinänsä pieneen, mutta 
radanvarren asukkaille tär-
keään asumismukavuutta 
lisäävään hankkeeseen tu-

kea Oulunkylä-Seuralta ja 
muilta Ogelin toimijoilta. 
Saattaa olla, että vastaavan-

laisia väliinputoaja-alueita 
on muitakin. Ne olisi kaik-
ki hyvä ottaa mukaan vaati-

muksiin. Liikenteen melua 
ei pidä kenenkään joutua 
jatkuvasti kuuntelemaan.

 HeIKKI POrOILA

Veräjälaakso (tammi-
kuusta 2018)

Missä tavataan?
Löytyykö Oulunkylässä kohtaamispaikkoja yksinäisille, iästä 
riippumatta? Toimitukseemme tuli kirje uutta elämäkumppania 
etsivältä vanhemmalta mieheltä. Jos netistä seuran etsiminen 
ei tunnu omalta vaihtoehdolta, missä voisi kohdata sopivan 
kumppanin? Onko Oulunkyläisen lukijoilla ehdotuksia kirjoittajalle, 
mistä löytää uusi kaveri, ehkä jopa elämänkumppani? Lähettäkää 
postia päätoimittajalle: swilander@hotmail.com

Uusi elämäntoveri

SAMALTA KYLÄLTÄ 
(Oulunkylä)

pienintäkään ongelmaa vii-
nan kanssa. On omakotita-
lo, olen yhä vapaaehtoisesti 
työelämässä (ilman aikatau-
lua) ja talous on kunnossa. 

Olen syvästi onneton, 

koska elämäni nainen siitä 
kun hän oli 18, hänkin täl-
tä kylältä, eli vaimoni, kuo-
li 2017. Mielialaani kuor-
mittavat nyt kaksi aikuista 
lastani, joiden mielestä pe-
rintöasiat eivät menneet oi-
kein. Kaipaan edelleen tip-
pa silmässä edesmennyttä 
vaimoani, mutta olen teh-
nyt itselleni mielestäni oi-
keutetun kysymyksen: ko-
enko viisaaksi elää loput 
elinvuosistani yksin, vai kai-
paanko yhä rinnalle uutta 
naisihmistä. 

Vastaus on empimätön. 
Kaipaan rinnalle uutta nais-
ihmistä. Ilman takakiero-
ja ajatuksia, yksinkertaises-
ti KAVERIKSI, juttu- ja au-
tomatkaseuraksi (autoilen 
päivittäin). Haluaisin kuul-
la myös sen toisen ihmi-
sen mielipiteitä, ehkä väi-
telläkseni, ehkä ollakseni sa-
maa mieltä. Jos meillä sitten 
”synkkaisi” syvemmältä-
kin, OK. En ole siis etsimäs-
sä ”taloudenhoitajaa”, vaan 
henkilöä, jonka kanssa vie-
lä löytyisi välähdys elämän 
valopuolta.

Vierastan mekaanisia 
netti-yms. treffejä. Joten-
kin vaan muka aavistan, et-
tä tässä ihan lähellä, ”omalla 

kylällä”, saattaa olla samalla 
tavalla hän yksinäinen ja va-
paa naisihminen. Mieluus-
ti henkilö, jonka ajattelua 
eivät ohjaa päiväkohtaiset 
muotioikut ja valtakansan 
massa-ajattelu. Olen jo 83, 
mutta onko väärin, jos vie-
lä tässä vaiheessa toivon, et-
tä elämän loppusuoran vuo-
sille löytyisi rinnalle, aidos-
ti samoja toivova, sanoisin-
ko ikäryhmästä 55–75 oleva 
naisihminen.

Huonot puoleni? Olen 
näitä aika vanhanaikaisia. 
Olen osa-aikaisesti ehkä aika 
kurinalainen (kauris) mutta 
ehdottomasti silti avoin tun-
neihminen. En ole vahvoilla 
näissä nykyisissä Digi- jne. 
taidoissa, mutta toki tein tä-
mänkin jutun näyttöpäät-
teellä - en paperille ja esim. 
kosmoskynällä. Niin, ja pi-
hani puutarhantynkä alkaa 
olla aika retuperällä..

nimimerkki Kaveri samal-
ta kylältä

Jos kiinnostuit yhteyden-
otosta, miten toimisimme? 
Puhelinnumerosi tämän 
lehden toimitukseen käynee 
ratkaisusta. 

POIKKeuKSeLLISeSTI 

juLKAISeMMe KIrjOITuKSeN 

NIMeTTöMÄNÄ.

Parturi-Kampaamo

SALON BONITA
09 728 5664

Armi (Anu) Sankelo  040 580 3836

TERVETULOA!
Manttaalitie 13, Itä-Pakila

Kirjanpitopalvelua Oulunkylässä
pienille yrityksille

www.mikrotilit.fi         p. 040 733 68 69

PARTURI-KAMPAAMO

OLYMPIA
Koskelantie 54 P. 757 1353

Avoinna    ti-pe 9-17
Kesämaanantait ja
lauantait suljettu
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HARRASTUKSET

IF gNISTAN järjestää kesä-
kuun alussa Kipinä jalka-
pallokoulun seuran oman 
Mustapekka Areenan loiste-
liaissa puitteissa. Jalkapallo-
koulu on tarkoitettu vuon-
na 2006 -2014 syntyneille ty-
töille ja pojille. Jalkapallo-
kouluun voi osallistua myös 
ne, jotka eivät ole mukana 
joukkuetoiminnassa. 

 Koulun vetäjinä toimi-
vat Gnistanin valmentajat 
sekä pelaajat, jotka omalla 
panoksellaan takaavat nuo-
rille viihtyisän viikon jalka-
pallon parissa. 

– Tärkeintä on totta kai, 
että kaikilla kouluun osallis-
tuvilla on hauskaa. Meidän 
vetäjien tehtävä on luonnol-
lisesti saada lapsia innostu-
maan futiksesta ja olisi hie-
noa, jos koulun päätteek-
si useamman junnun sisäl-
lä heräisi kipinä futista koh-
taan, kommentoi koulun 
päävetäjä Shiro Karis. 

Karis haluaa painottaa 

MITÄ on lennokkien har-
rastaminen? Se on juu-
ri sellaista, kuin harrasta-
ja sen haluaa itselleen ole-
van. Monipuolisuus on len-
nokkiharrastuksen hieno-
us. Harrastajakunta on vä-
rikäs joukko erilaisia ihmi-
siä, joita yhdistää kiinnos-
tus lentämiseen ja lentoko-
neisiin. Joku tykkää katsel-
la vapaastilentävän lenno-
kin rauhallista lentoa kun 
toinen tykkää tehdä nopei-
ta temppuja ketterällä ra-
dio-ohjattavalla taitolenno-
killa. Lennättää voi mootto-
rilla tai ilman – äänettömäs-
ti lentävä liidokki voi pysyä 
taivaalla jopa tuntikausia, 
kun sitä osaa ohjata nouse-
viin ilmavirtauksiin. Joku 
taas nauttii lennokin raken-
tamisesta, ja tavoite voi ol-
la vaikkapa rakentaa oikeaa 
esikuvaa tarkasti muistutta-
va pienoismalli.

Itseäni lajissa on kieh-
tonut alusta saakka varsi-
nainen lennätys ja se, et-
tä lennokkia voi ohjata il-
massa lentämään juuri niin 
kuin itse haluaa, tai oikeas-
taa niin kuin osaa. Taitolen-
nossa tarkoituksena on oh-
jata lennokki ”piirtämään” 
taivaalle ennalta määrätyt 
taitolentoliikkeet mahdol-
lisimman tarkasti. Kiinnos-
tuin taitolennosta heti, kun 
olin oppinut lennättämään 
alkeislennokkia.

Kaikenlaisilla lennokeil-
la voi halutessaan kilpail-
la kymmenissä eri kilpai-
luluokissa, ja itse lähdin 
mukaan taitolentokilpai-

lutoimintaan. Kilpailemi-
sen mielekkyys minulle tu-
lee kehittymisestä. On hie-
no tunne huomata, kuinka 
harjoittelemalla vähitellen 
saavuttaa entistä parem-
pia suorituksia ja tyylikäs-
tä lennätystä. Tätä oppimi-
sen iloa on tarjolla kaikissa 
lennokkilajeissa ja yhtä lail-
la ilman kilpailemistakin, 
joka on vain yksi lukuisista 
tavoista harrastaa.

Lennokkia voi lennättää 
pelloilla tai vaikkapa mök-
kijärvellä, mutta lennok-
kikerhojen kentillä harras-
tekaverien tapaaminen on 
tärkeä sosiaalinen osa har-
rastusta. Lennokkikerhoil-
la on usein myös rakente-
luverstas, jossa pääsee niin 
ikään tapaamaan kaverei-

Huonekaluverhoomo ja myynti

O. Pohjois-Koivisto
Mäkitorpantie 33 ja 40, Oulunkylä, p. 040 508 7421

Huonekaluverhoilut ammattitaidolla
Myös uusia ja entisöityjä huonekaluja varastossa. 

Avoinna arkisin 15.30-18 tai sopimuksen mukaan.

• Meiltä myös kaikki muut piharakennukset
• Kotitalousvähennyskelpoinen

P. 020 794 0090

www.lindoselementit.fi

PIHA-AIDAT UUSIKSI

HAMMASLÄÄKÄRIASEMA
Hammaslääkärit
Sanni Aho
Katariina Savijoki
Katja Kurhela
Erikoishammaslääkäri
Susanna Paju (iensairaudet)
Suuhygienisti
Maria Jaakkola

Käpyläntie1, 00610 Helsinki   |   www.koskelanhammas.fi

Varaa aika
soittamalla

(09) 720 6800
tai netistä.

Lennokit – kaikille sopiva lentoharrastus 

ta lennokkien rakentami-
sen merkeissä. Käsillä teke-
misen taito ja tekniikan ym-
märtäminen kehittyvät val-
tavasti harrastuksen myö-

tä. Lennokkia rakentaes-
sa oppii käsittelemään eri-
laisia materiaaleja, liimo-
ja ja maaleja. Luovuutta 
pääsee käyttämään mietti-
essään lennokin rakenne-
ratkaisuja, ulkonäköä tai 
maalauskuvioita.

Radio-ohjattavien len-
nokkien osalta harrastuk-
sessa pääsee alkuun nyky-
ään helposti ja kohtuuhin-
taan, muutamilla sadoilla 
euroilla. Saatavilla on len-
tovalmiita paketteja tai hel-
posti kasattavia rakennus-
sarjoja. Solumuovimate-
riaaleista tehdyt lennokit 
ovat kestäviä ja helppoja 
korjata. Rakentelu onnistuu 
esimerkiksi työpöydällä il-
man massiivisia työvälinei-
tä. Opastusta saa lennokki-

Lennättämässä polttomoottorikäyttöistä taitolennokkia Nurmijärvellä Savikon 
lentopaikalla. Kenttää käyttävät lennokkien lisäksi oikeat pienkoneet. 

RISTO LAPPI

Gnistanin jalkapallokoulusta startti kesään!

Janne Lappi on 24-vuo-
tias opiskelija, joka on 
harrastanut lennokke-
ja vuodesta 2008 Sou-
kan Lennokkikerhossa. 
Lappi valittiin vuoden 
ilmailu-urheilijaksi 2017 
ja hän on voittanut mm. 
RC-sisätaitolennokki-
en F3P -luokassa MM-
hopeaa 2015 ja -17 se-
kä SM-kultaa 2011-18 
sekä lisäksi RC-ulko-
taitolennokkien F3A 
-luokassa SM-hopeaa 
2012-17.

kerhoista, ja lisäksi internet 
on täynnä tietoa lennokki-
en rakentamiseen ja teknii-
kan säätämiseen.

Viime vuosina multi-
kopterit ovat saavuttaneet 
suuren suosion. Multikop-
teriharrastuskin voi olla 
monenlaista. Kuvauskopte-
reilla saa hienoja valokuvia 
maisemista ilmasta käsin, 
ja toisaalta ns. racing-dro-
neja voi lennättää kilpaa 
porteista muodostuvaa ra-
taa pitkin. Multikopterihar-
rastuksessa pääsee yhdistä-

mään ohjelmointia, elektro-
niikkaa, valokuvausta ja tie-
tysti itse lennätystä.

Turvallisuuden varmis-
tamiseksi muista noudattaa 
lennokkitoiminnassa Lii-
kenteen turvallisuusvirasto 
TRAFI:n määräystä lennä-
tyspaikoista ja -korkeuksis-
ta! Määräys ”OPS M1-32” 
ja lisätietoja on saatavilla 
TRAFI:n internet-sivuilta:
https://www.tra-
fi.fi/ilmailu/
miehittamaton_ilmailu

jANNe LAPPI

myös, että Kipinä jalkapal-
lokoulu sopii kaiken tasoi-
sille sekä ikäisille futisnap-
puloille ja tärkeintä on pitää 
yhdessä hauskaa. 

– Jalkapalloa voi oppia 

monella eri tavalla. Varsi-
naisten harjoitteiden ohessa 
leirillä hassutellaan erilais-
ten leikkien parissa ja tätä 
kautta nuoret oppivat myös 
tuntemaan toisiaan parem-

min. Futistaitojen lisäksi 
myös sosiaalisuus on tärkeä 
osa leiriä, jatkaa Karis.

eeLIS gOeBeL

Voit lukea lisää jalkapallokou-
lusta osoitteessa gnistan.net

KÄKIKELLO 
Käkikello tarjoa ympärivuorokautista 

asumispalvelua ikääntyneille henkilöille, jotka 
eivät tule toimeen yksin kotona ja tarvitsevat 

luotettavaa sekä turvallista huolenpitoa ja 
lisääntyvää hoivaa. 

Käkikello
Jokiniementie 13 D

00650 Helsinki
p. 09 7520 249, 040 655 300, heidi.sulander@virpos.fi
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Oulunkylän kaupunkipolut netissä
Tutustu historiaan ja nykyisyyteen, luontoon ja kult-
tuuriin, arkkitehtuuriin ja henkilöhahmoihin.
Kantakylä: reitin pituus 5,5 km, kohteita 34 ja 7 
tietolaatikkoa
Veräjämäki: reitin pituus 4 km, kohteita 28 ja 4 
tietolaatikkoa
Tutustu ja tulosta http://kaupunginosat.net/
oulunkyla/kaupunkipolku/

KULTTUURI

”Ei mitään tarvit-
se osata etukä-
teen. Joku kyllä 
opastaa.

AKTIIVISIA kutomolaisia 
on tällä hetkellä kymmeni-
sen. Kolmatta vuotta Kuto-
mossa käyvä Tarja Sjöblom 
tulee paikalle niin usein 
kuin ehtii. Konkari Jatta 
Pitkänen tuli Kutomoon 30 
vuotta sitten. Aiemmin työ 
ja perhe pitivät Pitkäsen kii-
reisenä, mutta nyt tilanne 
on toinen.

– Melkeinpä asun täällä. 
Välillä käyn kotona nukku-
massa, Pitkänen nauraa.

Kutomon aukioloaika on 
maanantaista torstaihin klo 
9-16.

– Työssäkäyvien voi ol-
la hankala käydä täällä. 
Siksi valtaosa kävijöistä on 
eläkeläisiä. Mutta kaiken-
ikäiset ovat kyllä lämpi-
mästi tervetulleita, Sjöblom 
hymyilee.

Mattoja, poppanoita ja 
pyyhkeitä

Kutomossa on vapaas-
ti käytettävissä 23 kangas-
puut. Mattojen lisäksi voi 
kutoa vaikka poppanoita, 
kaitaliinoja ja pyyhkeitä.

– Jäsenmaksua ei ole. 

Monen muiston 
kirjavuutta
Mitä yhteistä on Iltahämyllä, Nonparellilla ja 
Pikkulalla? Ne kaikki ovat räsymattoja, jotka 
on kudottu Oulunkylän kutomakerhossa.

Kaikki kudonnasta kiinnos-
tuneet ovat tervetulleita. Ei-
kä mitään tarvitse osata etu-
käteen. Joku kyllä opastaa, 
Pitkänen kertoo.

– Ja jos ei ole tarvetta ku-
toa mattoa itselle, voi kutoa 

kerholle. Täällä on tarjol-
la kuteita, joita saa käyttää 
kerholle jätettäviin mattoi-
hin, Sjöblom jatkaa.

Omaan käyttöön ku-
dotuista matoista makse-
taan kerholle vain loimesta, 
eli siitä langasta, joka kul-
kee pituussuunnassa ma-
ton päästä päähän ja päätyy 
hapsuiksi maton päätyihin. 
Esimerkiksi parimetrisen, 
70 cm leveän maton hinnak-
si tulee noin 15 euroa.

Kierrätä muistoja

Räsymattojen materiaaleis-
ta käytetyimpiä lienevät 
vanhoista lakanoista suika-

loidut kuteet ja valmiina ke-
rinä myytävät trikoolangat. 
Kuteena voi kuitenkin käyt-
tää melkeinpä mitä vain, 
kuten vaatteita.

– On hauskaa katsoa, et-
tä tuossa on vanhaa mek-
koa ja nuo verhot meillä oli 

silloin, tällöin ja tuolloin, 
Sjöblom kertoo.

Myyjäisistä valmis matto

Kutomolle kudotut matot 
ja muut tuotteet myydään 
kahdesti vuodessa järjes-
tettävissä myyjäisissä. Os-
toksia saa toki mennä te-
kemään kerhon aukiolo-
aikana muulloinkin kuin 
myyjäispäivinä.

– Myyjäisissä käy paljon 
innokkaita ostajia, jotka ha-
luavat parhaat päältä, Pit-
känen iloitsee.

Nimikirjoa

Kutomossa on ollut tapana 
antaa valmiille matolle ni-
mi. Onhan matto kutojansa 
luovuuden tulos. Matot saa-
vat usein nimensä luonnos-
ta, kuten Ulappa, Peippo-
nen, Hyökyaalto tai Ruusun 
nuppu. Mutta joskus matto 
saattaa näyttää enemmän 
Englanninlakulta, Prinses-
salta tai Juustonaksulta.

HANNA HuOKuNIeMI

Oulunkylän kutomakerho
Teinintie 8A (2. kerros)

puh. 0401719509 
aukioloajat: ma-to klo 9-16 

(kesällä suljettu)

Tarja Sjöblom ja jatta Pitkänen toivottavat uudet kutojat tervetulleiksi. 

”Jäsenmaksua ei 
ole. 

Jatkan ripeästi matkaa, pie-
ni petäjänoksa lähipuusta 
vielä muistoksi taskuun, ja 
sitten Myrskyläntieltä Kirk-
koherrantielle ja Jokinie-
mentielle. Olen juuri kään-
tymässä Pikkukoskentielle, 
kun takavasemmalta puis-
tikosta Larin-Kyöstin virtu-
aalinen silmä iskee minulle 
eloisasti, niin että on pakko 
palata hiukan ja pysähtyä. 
Runoilija tervehtii minua ja 
kuulen selvästi, miten hän 
latelee säkeitään ”tuntemat-
tomalle naiselle”.

Mua, armas, ehkä aattelet sa 
salaa
ja hiljaa hyräilet mun 
laulujain,
kun kynttiläsi yöllä vie-
lä palaa
ja etsit säkeistäni sieluain.

Kyllä kyllä, keväinen ral-
lattaja siinä, anteeksi, suuri 
runoilija ja laulaja, ja minä 
olen se tuntematon nainen, 
tunnustan reilusti. Vahinko 
että olemme tavanneet vain 
kirjanlehdillä, vaikka ei se-
kään mikään vain ole. Koti-
ni kirjahyllyssä on vino pi-
no runokirjojasi, jotka han-
kin antikvariaatista ja miten 

VArPuLAN hoivakoti Ve-
räjänmäessä teetti viime ke-
väänä yhdessä Laurea Am-
mattikorkeakoulun kanssa 
lähialuetutkimuksen, joka 
kohdennettiin kotona asu-
ville yli 75-vuotiaille henki-
löille Oulunkylän alueella.

Hoivakodin perustaja 
Matti Sandström toteaa, et-
tä tutkimuksen tarkoitus oli 
selvittää kotona asuvien se-
nioreiden tarvetta erilaisil-
le lähipalveluille. Tavoittee-
na on tutkimuksen perus-
teella kehittää lähipalvelu-
ja senioreiden tarpeita vas-
taaviksi. Tutkimus toteutet-
tiin kotiin lähetetyllä, Pos-
tin kautta jaetulla kysely-
kaavakkeella. Vastauspro-
sentti oli hyvä, noin 50 %. 
Tutkimuksessa selvisi seni-
oreiden tarve mm. siivous-
palveluihin, asiointiapuun, 
jalkahoitoon, hierontaan se-
kä muuhun ohjattuun mm. 
kuntosalitoimintaan.

Tulosten seurauksena 
Varpulassa päädyttiin yh-
dessä pienyritysverkoston 
kanssa aloittamaan kump-
panuusyhteistyönä lähi-
aluepalvelut. Kumppa-
nuusverkostoon haettiin 
kokeneita ja luotettavia pk-
yrittäjiä. Tällä hetkellä mu-
kana kumppanuusverkos-
tossa on hoivakoti Varpu-

Kuvassa vasemmalta lukien Päivi Kankaanpää, ulla 
Pohjankyrö, Matti Sandström ja Kirsi Sorsa.

Lähipalveluja senioreille
la, joka tuottaa muistisai-
raiden ympärivuorokau-
tista palveluasumista. Syk-
syllä on tavoitteena käyn-
nistää senioreiden ohjattu 
kuntosalitoiminta pienryh-
missä. Lisäksi Varpulassa 
pyritään järjestämään muis-
tisairaan päiväparkkitoi-
mintaa sekä jatkossa mah-
dollisesti muistisairaiden 
lyhytaikaishoitoa. 

Siivouspalveluita ja asi-
ointiapua tuottaa Alman 
Siivouspalvelut Oy, jalka-
hoitoja kotona tekee Lucia 
Chavez de Virtanen ja os-
teopatiaa, hierontaa ja kun-
tosaliryhmäohjausta tekee 

t:mi Kirsi Sorsa.
Kumppanuusverkoston 

on myös mahdollista laa-
jentua mm. tuottamaan ko-
tihoitopalveluita sopivan 
toimijan löydyttyä.

– Syyskuussa tulemme 
järjestämään Varpulan hoi-
vakodin tiloissa informaa-
tiotilaisuuden alkavista 
palveluista sekä myös kuu-
lemaan ja kommentoimaan 
palvelujen tarpeesta, Matti 
Sandström kertoo.

Informaatiotilaisuudesta 
kerrotaan tarkemmin Ou-
lunkyläisen seuraavassa 
lehdessä.

MAuNO HArI

MAUNO HARI

Larin-Kyöstin 
virtuaalinen silmä

moneen kirjallisuusiltaan 
olenkaan kantanut runojasi 
luettavaksi ja kuultavaksi.

Muutit Oulunkylään 
1912 ja asuit täällä kuole-
maasi asti, muutamien ru-
nojesi alla on merkintä Ou-
lunkylä. Testamenttasit Kir-
jailijaliitolle mökkisi, jon-
ka ovella ehdin käväistäkin 
mutta siellä seisoi silloin jo 
toinen kirjailija. Sittemmin 
runoilijanmökkisi purettiin, 
mutta muistosi elää monen 
muotoisena. Tarkistan tie-
dostoista, Karl Gustaf Lar-
son 1873–1948, runoilija La-
rin-Kyösti, olin kuollessasi 
vasta kansakoulua aloitte-
leva tyttönen eikä meillä ol-
lut mitään mahdollisuutta 
tavata livenä. Monet runois-
tasi elävät lauluina ja nii-
den kautta olen aistivinani 
vahvaa sukulaissieluisuutta 
kanssasi. Yksineläjinä kum-
pikin olisimme saattaneet 
hyvinkin viihtyä toistemme 
seurassa, jos vuodet olisivat 
kiertyneet toisella tavalla.

Mitä runoilija vielä huu-
telee? ”Sun näin mä ehkä 
kansan vilinässä… mua et-
si, sielun sisko…” Kiitos, 
kyllä, aivan… sotkeudun 
sanoissani. Ai niin, se pitää 

vielä mainita, että liityin ni-
mikkoseuraasi, Larin-Kyös-
ti seuraan, joka oli perustet-
tu jo 1952, mutta pitkän hil-
jaiselon jälkeen elvytettiin 
uudestaan 2008.

-----
 OTE Liisa Marjatta Järvi-

sen uudesta kirjasta ”JA NIIN 
TAPAHTUI –ryökynästä ro-
vastiksi”, 2018, luvusta ”Hen-
kilökohtainen kaupunkipolku” 
(ss 110-120). Kohtaamisia, ta-
pahtumia, mietteitä, vakavaa 
ja huumoria kirjoittajan pit-
kältä uralta Oulunkylässä leh-
torina, pappina, kirjailijana, 
piirroksin kuvitettuna. Kir-
jaa saatavana mm Ogelin 
kirjakaupasta.

HANNA HUOKUNIEMI
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KULTTUURI

Armi Kosunen, Pohjois-helsingin kuvataidekoulu osa ii

erI BruuN on yksi maail-
man tuotteliaimmista graafi-
koista. Suomenlinnassa asu-
van moniosaajan työpöydän 
äärellä syntyy yhä julistei-
ta, postimerkkejä ja ideaeh-
dotuksia. Hänen uutta tuo-
tantoaan ovat muun muassa 
vuoden 2015 Pori Jazzin juh-
lajuliste ja monet postimer-
kit, uusimmat julkaistaan 
kuluvana vuonna.

Erik Bruunin ansiokkaas-
ta urasta kertovat menesty-
minen lukuisissa kotimai-
sissa ja kansainvälisissä kil-
pailuissa sekä vuosikym-
menten aikana myönnetyt 
tunnustukset. Sellaisia ovat 
muun muassa professorin 
arvonimi (1989), Grafian 
Platinahuippu (1999), Taide-
teollisen korkeakoulun kun-
niatohtori (2001), Suomi-
palkinto (2004), Pro Finlan-
dia –mitali (2007), Luonno-
tar-palkinto (2011) sekä Hel-
singin kaupungin muotoilu-
palkinto (2012). 

Erik Bruun on suunnitel-
lut lähemmäs 600 julistet-
ta, kymmeniä postimerkke-
jä, kirjanomistaja-merkke-
jä, seteleitä, yritys- ja yhdis-
tysmerkkejä sekä suunnitel-
lut lukuisten julkaisujen ul-
koasun. Eri elämänalueil-
le liittyviä keksintöjä ja luo-
via ideoita on syntynyt se-
kä graafiseen suunnittelu-
työhön liittyen että niiden 
ohessa esimerkiksi aurinko-

Erik Bruunin näyttely 
Kustaankartanon 
palvelukeskuksessa 

paneeleilla kulkeva auto tai 
tuulivoimala. Uraan on kuu-
lunut myös opetusta, toimia 
graafisen alan järjestöissä, 
palkintolautakuntien jäse-
nyyksiä, näyttelysuunnitte-
lua ja monia muita tekemi-
sen sarkoja. 

1950- ja 1960-luvun julis-
teissa on monia sellaisia hel-

posti Bruunin kädenjäljek-
si tunnistettavia töitä, jot-
ka vieläkin ovat syöpynee-
nä katselijan kuvatajuntaan. 
Hyvinä esimerkkeinä ovat 
Veikkauksen, Havin, Jaffan, 
Stepin, Vipin ja Hyvonin ju-
listeet. Tänä päivänä Jaffa-
julisteiden aihelmat sopivat 
ajattomuudessaan vaikkapa 
verhokankaaksi. 

Matkailu-, kaupunki- ja 
kulttuuriteemojen lisäksi 
metsällä ja yleensä luonnol-
la on ollut tärkeä osa Bruu-
nin tuotannossa. Eläinai-
heista klassikoiksi on nous-
sut erityisesti Saimaan norp-
pa (1974), josta sittemmin 
tuli myös Suomen Luonnon-
suojeluliiton tunnus. Luon-
non lukemattomat yksityis-
kohdat ovat siirtyneet tar-
kasti mutta uudenlaisin va-
riaatioin esimerkiksi posti-
merkkeihin sekä julistesar-
joihin Flora Fennica ja Fo-
rest Finland. 

Kirjojen taiton saral-
la Bruun on avannut uu-
sia uria hyvänä esimerkki-
nä valokuvaaja Matti Saani-
on kanssa toteutettu Mus-
ta talvi, valkea kesä (1966). 
Pidempiaikaisia julkaisujen 
suunnittelutöitä ovat olleet 
esimerkiksi Fincellin vuosi-
kirja sekä Books From Fin-
land. 1980-luvulla Bruunin 
luonnosten mukaan toteu-
tettiin 20 ja 500 markan sete-
lit sekä kakkospuoliltaan 10, 

50 ja 1000 mar-
kan setelit. Se-
telit olivat käy-
tössä eurose-
teleiden tule-
miseen saakka, 
joiden alkueh-
dotuksiin myös 
Bruun osallis-
tui seitsemän 
luontosetelin 
sarjalla. 

Liike- ja yri-
tystunnusten 
suunnitteli-
jat jäävät usein 
tuntematto-
maksi, vaik-
ka merkki oli-
si onnistunut ja 
kaikkialla tun-
nettu. Moni-

kaan ei tiedä, että esimerkik-
si Kansalliskirjaston tunnus 
vuodelta 2006 on Bruunin 
suunnittelema kuten myös 
Tikkurila Oy:n, Amos An-
derssonin museon, Kas Ka-
sin, Musiikki-Fazerin, Mat-
kailun edistämiskeskuksen 
ja Metsä-Serlan liikemerkit. 
Osa merkeistä on yritysten 

lopettamisen tai muutos-
ten jälkeen kadonnut kartal-
ta tai muuten vaihdettu uu-
teen. Mutta jotkut niistä ovat 
iskostuneet niin osaksi yri-
tystä tai yhdistystä, että ne 
sellaisenaan tai pienin muu-
toksin ovat yhä käytössä. 

Erik Bruun on yksi har-
voista nykygraafikoista, jol-
la ei ole lainkaan ollut apu-
välineenä henkilökohtaista 
tietokonetta. Monissa var-
haisissa julisteissa kivipiir-
rostekniikka on ollut näky-
vä tehokeino kuten Bruunin 
klassikkojulisteessa Destina-
tion North Finland. 

Kirjainfontitkin ovat syn-
tyneet kynähahmotelmina 
esimerkkinä Kauppatorin 
seudun hallitsevin kirjain-
yhdistelmä PALACE. Torin 
toisella laidalla saattaa näh-
dä Korkeasaaren lautalla lie-
huvan lipun, sekin Bruunin 
käsialaa. 

Eri Bruunin tuotannosta 
kertovat kirjat Sulka ja kynä 

(2007), Fjädern och pennan 
(2010) sekä uusimpana Japa-
nissa ilmestynyt Erik Bruun 

-Finnish Graphic Designer 
(2015).

PeKKA VIrTANeN

ERIK BRUUN

erik Bruun työhuoneellaan.
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KULTTUURI

eLÄKKeeLLÄ innostuin 
kirjoittelemaan nuoruute-
ni tanssipuuhista, niin kou-
lu- kuin opiskeluajoilta. Sii-
tä asia lähti laajenemaan 
stadin vanhojen tanssilavo-
jen ja seuraintalojen tanssi-
en selvittämiseen. Ja kun ai-
kaa käytti, niin amatöörikin 
löysi näitä tanssipaikkoja 
yli viisikymmentä kaupun-
gin eri puolilta. Ja niiden 
mielenkiintoisia historioita. 
Siitä tulikin sitten yli 300-si-
vuinen kotiseutu- ja muis-
telukirja, jossa on noin 150 
kuvaa tai vastaavaa.

Oulunkylässä ja sen lähi-
tienoilla on ollut monia ai-
kansa vetovoimaisia tans-
sipaikkoja. Ensimmäisinä 
tanssien järjestämisen alu-
eella on aloittanut Oulun-
kylän VPK vuonna 1910 os-
tamassaan palokunnantalo-
kiinteistössään. Kesäjuhlia 
puolestaan pidettiin Oulun-
kylän vanhalla ravi- eli ajo-
radalla nykyisen urheilu-
kentän paikalla. Myöhem-

Kolumni

Många tillbringar sommaren i stan. En stor del 
har ingen sommarstuga. Somliga jobbar stora 
delar av sommaren. Andra har svårt att röra sig 

och föredrar trottoarer framför skogsstigar och klippor.

I Helsingfors finns (nästan) allt man behöver, från sand-
stränder för dem som vill sola sig och simma. Plus Sim-
stadion och andra simanläggningar ute och inne.

Bland allt det andra är Borgbacken, Högholmen och Sve-
aborg självklara. Men när har du senast vandrat på Fö-
lisön och samtidigt besökt Ekudden? Och visste du att 
också Sveaborgs ”tvillingö” Skanslandet numera väl-
komnar besökare? Och när har du senast gjort en rund-
tur i Helsingfors fina skärgård med någon båt från 
Salutorget?

Passa på att ta en titt på 80-åriga Malms flygplats, innan 
det om några år kan vara för sent! Varför åka långa vägar 
för att spela golf, då vi har tre golfbanor i Helsingfors? 
Och alla andra idrotts- och konditionsanläggningar…

Och våra museer! Stadsmuseet i Sederholmska huset 
har nyss renoverats, och när har du senast varit i Vil-
la Hagasund mittemot Nationalmuseet? Eller Teknis-
ka museet vid Gammelstadsforsen? Eller Designmu-
seet i gamla Broban? Eller Arkitekturmuseet, Krigs-
museet, Mannerheimmuseet, Naturhistoriska museet, 
Spårvagnsmusee...

Sedan finns ju konstmuseer för alla, även konstigare 
smaker, från Ateneums och Sinebrychoffs klassiska konst 
över Amos Anderson, Didrichsen på Granö och Konst-
hallen till HAM i Tennispalatset och Kiasma, plus alla 
galleri...

Herresätena är ett kapitel för sig: Anneberg, Botby, 
Brändö, Degerö, Domarby, Drumsö, Gumtäkt, Her-
tonäs, Mejlans, Munksnäs, Rastböle, Stansvik, Vik, 
Östersundom...

Det finns också många mer okända parker att upptäcka. 
Och så har vi ju både Botaniska trädgården och Vinter-
trädgården – öppen också på sommaren. Och vill du 
vandra i skog, är Centralparken ju faktiskt en sådan!

Eller varför inte åka spårvagn runtom i stan? På somma-
ren trafikerar också gamla museispårvagnar, och så finns 
ju Koffens pubspåra… Eller cykla, om du kan! I innersta-
den behöver du inte ens ha en egen cykel, utan kan bil-
ligt hyra en stadscykel!

Men framför allt: vandra runt! Gå längs stränderna, bör-
jande med Eira- och Brunnsparksstranden, Olympiakajen 
och Salutorget, runt Skatudden och längs Norra kajen! 
För att inte tala om Brändös och Drumsös stränder, och 
missa då inte Vilans kapell och gravgård på Brändö. På 
tal om  
gravgårdar är särskilt Sandudds en sevärdhet, med dess 
statsmanna-, konstnärs- och hjältegravar, plus de orto-
doxa, judiska och muslimska delarna.

Och då du vandrar runt i vår stad, glöm inte att vän-
da blicken uppåt! Kyrktornen känner alla till, men titta 
också på alla andra torn och tinnar! Glöm heller inte de 
två H-na nära Helsingfors: vetenskapscentret Heureka i 
Dickursby och naturcentret Haltia i Noux!

Och så har vi förstås Helsingforsdagen 12.6 och Helsing-
fors festspel på sensommaren.

En varning, dock: du hinner inte på en sommar med allt 
Helsingfors erbjuder. Det gäller att välja och vraka, och 
spara en del till nästa sommar!

BjörN MåNSSON

stadsfullmäktige
ordf. Svenska folkpartiets fullmäktigegruppen

Sommar i 
stan!

100v jortsuja 
Oulunkylän tienoilla

min VPK rakensi itselleen 
kiinteän tanssilavan, mut-
ta sen paikka jäi minulle 
arvoitukseksi.

Lemmenlaaksosta 
Taivaskalliolle

Myös lähialueiden muut 
VPK:t rahoittivat toimin-
taansa tanssilavoja pyö-
rittämällä. Vanhan Käpy-
län eli nykyisen Metsälän 
VPK:lla oli laajasti tunnet-
tu Lemmenlaakson tanssi-

lava 1920-luvulta 1950-lu-
vulle. Lempinimi kerto-
nee kävijöiden odotuksis-
ta! Kieltolainaikainen pir-
tun salakauppa alueella oli 
antamassa paikkakunnalle 
myös nimeä Tenttula. 

Käpylän VPK:lla oli sa-
moihin aikoihin suosit-
tu lava Taivaskallion lähei-
syydessä. Taivaskallio on 
eri aikoina ollutkin suosit-
tu tanssienpitopaikka mm. 
juhannusjuhlille. Pakilan 
VPK puolestaan tanssitti 
kansaa sodan kummankin 
puolin nykyisen Alkukujan 
päässä sijainneen VPK-ta-
lon vieressä.

Myös urheiluseurat 
aloittivat toimintojensa ra-
hoittamisen tanssien jär-
jestämisellä. Oulunkylän 
Gnistan järjesti tansseja ko-
ko 1930 luvun Pikkukoskel-
la. Sodan jälkeen tanssien 
järjestäjäksi tuli oulunky-
läläinen urheiluseura Tähti 
rakentamallaan Kansanta-
lolla. Tähti oli Tapio Rauta-
vaaran oma urheiluseura ja 
väitetään Rautavaarankin 
olleen Kansantalon raken-
nustalkoissa mukana. Ai-
nakin hän oli solistina alu-
een tanssilavoilla. Talo pa-
loi vuonna 1997. Toukolan 

Teräs puolestaan tanssitti 
reilut kaksikymmentä vuot-
ta kansaa Annalan kentän 
kupeessa nykyisten Koske-
lan varikkohallien paikalla. 

Vasemmistopuolueetkin 
järjestivät tansseja eri puo-
lilla Hesaa. Nykyisen Pato-
lan kalliolla Tuusulantien 
lähellä oli sodan jälkeen 
1960-luvun alkupuolelle as-
ti toiminnassa SKDL:n ja 
Visan Tanhumäen tanssila-
va. SKDL:n Pakilan Työvä-
entalo puolestaan on ollut 
tanssien näyttämönä jo yli 
100 vuoden ajan.

Lisää stadin tanssilavois-
ta ja niiden historioista se-
kä omista 1950–70-lukujen 
tanssikuvioista voi lukea 
kirjastani 100v stadin jort-
suja ja tanssimestoja. Kir-
ja on saatavissa mm. netti-
kirjakaupoista sekä Stadin 
Slangin toimistosta, kau-
punginmuseon museokau-
pasta sekä Pakilasta parturi 
Leilasta Lepolantie 14.

TIMO HONKALA

Käpylän VPK:n lavatanssit Taivaskallion luona kesällä 1945.

VÄINÖ KANNISTO, KAUPUNGIN MUSEON KOKOELMAT

Oulunkylän Gnis-
tan järjesti tansse-
ja koko 1930 luvun 
Pikkukoskella.
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Varaa maksuton arViosi: 0800 155 155

JoustaVa, YstÄVÄLLinEn ammattiLainEn – 40 Vuotta kotiEn PaLVELuksEssa

JYa HousinG LkV 
Pakilantie 71

00660 Helsinki 

info@jya.fi

Haluaisitko myydä kotisi, 
ilman julkisia markkinoita, 

kannattavammin ja kätevämmin? 
Ole yhteydessä, niin katsotaan, 

olisiko meillä jo olemassa 
ostotoimeksianto kodillenne!

Katso miten vältät 
nolla-asunnon loukun:  

www.jya.fi/asunnon-osto/
ostotoimeksianto/  

kerro meille 
millaiseen kotiin haluaisit muuttaa ja 

tehdään JYa:n asunnon ostotoimeksianto.

oman kodin löytäminen on tehokasta, 
turvallista ja edullistakin!

Tarkenna hakusi vaikka yksittäiseen katuun tai päivä-
kodin sijaintiin, ja kerro mitä olet valmis asunnosta 

maksamaan. JYA:lla on oikeiden kotien löytämiseen 
aluetuntemus, kontaktit ja ammattitaito.

Kun toiveiden mukainen koti on löytynyt, JYA hoitaa 
kaupan kätilöinnin loppuun saakka ammattitaidolla. 

Ostotoimeksiannon avulla voit säästää reilustikin hyvin 
neuvotelluissa kauppahinnoissa ja välityspalkkioissa. 

Eikä mitään kuluja synny ellei kauppaakaan.

aloitetaan oikean kodin löytäminen jo tänään!
tutustu JYa:n kodinlöytäjiin:  

www.jya.fi  

Laita JYa:n 
koDinLÖYtÄJÄt 

LiikkEELLE!
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kirkkojakaupunki.fi   yhteisvastuu.fi 
musiikkiakirkoissa.fi   

JUMALANPALVELUKSET 
Oulunkylän kirkossa 
sunnuntaisin klo 10
Käpylän kirkossa  
sunnuntaisin klo 18 
Maunulan kirkko on remontissa kesän ja 2018 
ajan.

POIMINTOJA MESSUISTA: 
Konfirmaatiomessut Oulunkylän kirkossa 
Kuggom 1.7. klo 10 
Porkkala 15.7. klo 10 
Kellokoski 29.7. klo 10 
Lummeniemi 12.8. klo 10  
Käpylän kirkossa 
City-rippikoulu 17.6. klo 13. 

Ekaluokkalaisten kouluun siunaaminen 
Oulunkylän kirkko 9.8. aika tarkentuu.

SUOSITUT MUSIIKILLISET 
KESÄKAHVILAT 
OULUNKYLÄN KIRKOSSA
klo 13.30. Ensin ohjelma, jonka jälkeen kahvitarjoilu. 
Vapaa pääsy, tuotto Kirkon Ulkomaanavulle.

ke 6.6. klo 13.30 ”SUUDELMIN SULJETUT 
KIRJEET” Musiikillista iltapäivää vietämme yhdessä 
laulaen tuttuja rakkausaiheisia lauluja. Kanssamme 
Savik, viulu; Arja Aholammi-Pylkkänen, Maunulan 
kirkon musiikkiryhmä, Pesonen-Kareinen ja diakonissa 
E. Hapuli.
ke 13.6. klo 13.30 SUVILINNUN SIIVILLÄ
Yhteislauluja Suvilinnun lauluvihkosta, joka liittyy 
Suvivirsi 2018 -kampanjaan. Pesonen-Kareinen ja 
Pelkonen.
ke 27.6. klo 13.30 KATSOKAA TAIVAAN LIN-
TUJA Albekoglu. Kanttori Mäkiö soittaa mm. Saint-
Saënsin, Daquinin ja Schumannin lintuaiheita ja 
yhteislauluja. 
ke 4.7. klo 13.30 TALONPOJAN ILTAHUUTO – lau-
luja kotikylän tanhuvilta tenori Harri Kaitila, Helenius, 
harmonikka ja urut sekä Savik.
ke 11.7. klo 13.30 KUKAT NOUSEVAT MAASTA, 
LAULUN AIKA ON TULLUT Lauluyhtye Gaudioso 
laulaa mm. psalmilauluja ja uutta kirkkomusiikkia, 
kanttori Helenius, urut sekä pastori Salmesvuori.
ke 18.7. klo 13.30 ELÄMÄLLE KIITOS
Lauluja ilosta ja elämästä. Yhteislauluja. Leinonen, 
kitara, Pesonen-Kareinen ja Lahdensalo. 
ke 25.7. TOCCATA JA FUUGA – URUILLA KOME-
ASTI Urkuhittejä. Handolin ja Helenius.

KÄPYLÄN KIRKOSSA 
klo 18 kahvi, ohjelma alkaa klo 18.30

ti 5.6. klo 18 KIITOSLAULUJA JA -ITKUJA 
Pirkko Fihlman kertoo elämästä Käpylässä ja lau-
laa karjalaisia itkuvirsiä. Yhteislaulua. Pelkonen, 
kanttori Helenius.
ti 12.6. klo 18 KELLO VIIDEN TEE – FIVE 
O’CLOCK TEA Suolaista ja makeaa. Säveltäjäni-
minä Tallis, Rutter, Theodorakis, Kleive, Heleni-
us. Adoramus-lauluyhtye, kanttorit Pesonen-Ka-
reinen ja Helenius, piano ja bandeon. Heininen, 
E. Hapuli. 

ti 19.6. klo 18 MAAILMAN KAIKISSA KYLIS-
SÄ Maailma-kuoro kansainvälisissä tunnelmissa, 
johtajana Saara Ruuska. Kanttori Helenius, diako-
ni Lahdensalo ja pastori Albekoglu.

ti 26.6. klo 18 RESONANSSI
Lauluyhtye Vox Silentii laulaa Hildegard Bingeni-
läisen lauluja ja johdattelee läsnäolijat itse koke-
maan ääntä ja kehon resonanssia. Salmesvuori.
ti 10.7.klo 18 MATKALAULUJA
Pastori Päivi Salmesvuori, kanttori Helenius.
ti 17.7. klo 18 MUSIIKKIA VANHASTA 
MAAILMASTA Pianisti Hanna Jokinen esittää 
mm. Domenico Scarlattin ja ja Maurice Ravelin 
musiikkia. Handolin, Helenius ja Lahdensalo.
ti 24.7. klo 18 KIRKKO OLKOON NIIN KUIN 
PUU Kuvia ja terveisiä kirkon elämästä Kuubas-
ta, tutkija Petra Kuivala. Yhteislaulua. Leinonen, 
kanttori Pesonen-Kareinen.
ti 31.7. klo 18 KUN VUORILLE KÄYN…
Lahden kaupunginteatterin tähti Anni Kajos 
laulaa Sound of Music -musikaalisävelmiä, myös 
yhteislauluina. Heininen, kanttori Pesonen-Karei-
nen.

Juhannusjuhla  
KUN TAAS ON AIKA AURINGON 

Oulunkylän kirkolla pe 22.6. klo 18
Kirkkoherra Ulla Kosonen, musisoimassa kant-

torit Mäkiö ja Helenius. 
Kesäisiä yhteislauluja. 

Tarjoilua ja yhdessäoloa.
Huom. ei kesäkahvilaa samalla viikolla ke 20.6. 

Taiteiden yö to 23.8.
POLKUNI KAIKISSA MUTKISSA
Taiteiden yön messu klo 19 Oulunkylän vanhassa 
kirkossa (Siltavoudintie 12) Kelttiläisiä lauluja ja 
rukouksia sekä sielua ravitsevaa musiikkia.
Harpisti ja laulaja Pauliina Kallio sekä pastori Elo 
ja kanttori Mäkiö.
LEVOLLE LASKEUN, LUOJANI
Taiteiden yön konsertti  klo 21 Oulunkylän 
kirkossa. Sopraano Päivi Pylvänäinen, Laura Kivi-
koski, piano. Vapaa pääsy, ohjelma 10 e. 

Katso toiminnasta lisätietoja: www.helsinginseurakunnat.fi/
oulunkyla tai https://www.facebook.com/oulunkylanseurakunta/

MAUNULA-TALOSSA
 (Metsäpurontie 4)
ke 1.8. klo 13 RAKKAUS ON SININEN – L’amour 
est bleu Musisoimassa Savik, viulu ja Helenius, piano 
ja bandoneon. E. Hapuli ja Pesonen-Kareinen. Vapaa 
pääsy. Kahvitarjoilu. Järjestäjänä Oulunkylän srk ja 
Maunula-talo.
Oulunkylän vanhassa kirkossa (Siltavoudintie 12) 
ke 15.8. klo 17 Marjatan-päivän hetki. Rovasti, kirjaili-
ja Liisa Marjatta Järvinen kertoo uudesta kirjastaan ”JA 
NIIN TAPAHTUI – ryökynästä rovastiksi”.

KÄPYLÄN KIRKOSSA KESÄKAHVILA 
klo 18 kahvi, ohjelma alkaa klo 18.30

ti 3.7.klo 18 KUINKA UKULELE SOI
Ukulele on hauska soitin, jonka alkeet oppii 
helposti.Tervetuloa kokeilemaan, kuinka muu-
tamalla soinnulla voi säestää jo monta laulua. 
Lainasoittimia riittää 30:lle nopeimmalle. Uku-
lelevelho, kanttori Hanna Autio opastaa soitti-
men saloihin ja kertoo sen historiasta. Mukana 
Kirkkoherra Kosonen ja kanttori Mäkiö.

YHTEYSTIEDOT
Kirkkoherranvirasto Teinintie 10, 
Avoinna kesä-elokuussa ti, to–pe klo 9–13, 
ke klo 13–16. Kesämaanantait suljettu.
p. 09 2340 5300, oulunkyla.srk@evl.fi. Virkato-
distukset ja sukuselvitykset Keskusrekisteristä 
p. 09 2340 5000. 
Diakoniapäivystys p. 09 2340 5318.
Oulunkylän kirkko Teinintie 10, 
p. 09 2340 5320.
Avoinna kesäkaudella 4.6.–12.8. 
ti–pe 9–16, la–su 9–15.
Oulunkylän vanha kirkko, Siltavoudintie 12. 
Käpylän kirkko Metsolantie 14, 
p. 09 2340 4222. 
Maunulan kirkko suljettu n. 1.6.–31.12.2018.

KESÄHARTAUDET 
MAUNULAN UURNALEHDOSSA ti klo 17 
5.6. Pelkonen 
12.6. Heininen
19.6. Albekoglu
26.6. Salmesvuori
3.7. kirkkoherra Kosonen
10.7. Salmesvuori
17.7. Handolin
24.7. Leinonen
31.7. Heininen.
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www.helsinginseurakunnat.fi/pakila
Pakilan seurakunta on myös sosiaalisessa mediassa.
Seuraa meitä ja käy tykkäämässä!

Pakilan seurakunta
Hyvän Paimenen kirkko
Palosuontie 1

Sinä voit päättää, mitä kirkkosi päättää

Tiesitkö, että vain 6 % seurakuntien luottamushenkilöistä on alle 

30-vuotiaita?

Säilytetäänkö tilat vai työntekijät? Yhdistytäänkö sittenkin Oulunkylään 

vai pysytäänkö itsenäisenä? Mihin uskot ja mitä toivot? Tarttis varmaan 

tehdä jotain? Asetu itse ehdolle tai vinkkaa naapurisi!

Seurakuntavaalit pidetään marraskuussa teemalla #minunkirkkoni. 

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka 

• täyttää 18 vuotta viimeistään 18.11.2018

• on seurakunnan jäsen viimeistään 17.9.2018

• antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta

Ehdokasasettelu päättyy 17.9.

Ennakkoäänestys 6.–10.11.

Vaalipäivä 18.11.
Virasto on avoinna ma-to klo 9-12
p. 09 2340 5500
Voit myös jättää viestin vastaajaan tai lähettää meille sähköpostia pakila.srk@evl.fi

SAMALLA alueella toimi-
vat lippukunnat ovat teh-
neet tiivistä yhteistyötä jo 
useita vuosikymmeniä, jo-
ten yhdistyminen oli luon-

nollinen tapa keskittää joh-
tajaresursseja ja kehittää 
toimintaa. Yhdistymisen 
myötä Oulunkylän Käs-
kynhaltijoista tuli pääkau-

Me ollaan OK – Oulunkylän Käskynhaltijat
Oulunkylän partiotoiminta koki suurimman 
mullistuksensa moneen vuosikymmeneen, 
kun perinteinen poikalippukunta, vuonna 
1945 perustettu Karhu-Veikot, ja sitä 
vieläkin perinteisempi tyttölippukunta, 
vuonna 1928 perustettu Oulunkylän 
Virkut, päättivät tänä keväänä yhdistää 
toimintansa. 

punkiseudun kuudennek-
si suurin lippukunta, jossa 
on jäseniä tällä hetkellä 234. 

uusi partiohuivi ja lippu

Oulunkylän Virkkujen ja 
Karhu-Veikkojen yhdisty-
mistä juhlittiin huhtikuun 
lopussa Kiljavan leirikes-
kuksessa. Retki huipentui 
sunnuntaina 22.4. järjestet-
tyyn 0-vuotisjuhlaan, johon 

myös partiolaisten läheiset 
olivat tervetulleita. Juhlassa 
päästiin seuraamaan lippu-
kunnan uuden huivin ja li-
pun paljastamista. 

Uuden lippukunnan ni-
mi, Oulunkylän Käskyn-
haltijat, syntyi ideakilpai-
lun tuloksena. Nimessä 
esiintyy Oulunkylää hal-
kova suuri tie, Käskynhal-
tijantie. Lippukunnan uu-

den lipun on suunnitellut 
Hanna Laakso yhdessä hal-
lituksen kanssa. Uudessa 
huivissa ja lipussa yhdisty-
vät molempien lippukun-
tien värit. Uudet tunnus-
värit ovat musta, vihreä ja 
keltainen.

Mukaan toimintaan? 

Partio on Suomen suurin 
nuorisojärjestö, jonka toi-

Oulunkylän Käskynhaltijat uudet partiohuivit kaulassa Kiljavalla.

SUSANNA MIKANDER

Lippukunnan uusi käsityönä valmistettu lippu naulattiin ja 
vihittiin käyttöön.

minnassa on mukana 65 
000 jäsentä. Partioon voi 
liittyä minkä ikäisenä ta-
hansa. Lisätiedot ja yhtey-
denotot: Kaisa Silén, kaisa.
silen@gmail.com.

Seuraa Oulunkylän Käs-
kynhaltijoita Facebookissa 
ja Instagramissa!

OuLuNKYLÄN 

KÄSKYNHALTIjAT rY, 

HALLITuS
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OK-Hammas
Jukka Kärkkäinen
Hammaslääkäri, lääkäri

Siltavoudintie 4, 00640 Helsinki • Puh. 09 752 0880
okhammas@kolumbus.fi

Siltavoudintie 9
(00640) Helsinki

0103269444 reservations@capperi.fi
www.capperi.fi

Oulunkylän 
kampaamo
Siltavoudintie 7, 00640 Hki
Puh: 09 728 7012

Ilmoita.
Soita 

040 7280505

HUONEISTOKOOT 1 h, kt 36 m2 –  4 h, k, s 98 m2. 
Hinnat alkaen mh. 80.880 €, vh. 231.000 €. 
Energialuokka C. Arvioitu valmistuminen loppuvuosi 2019.
Ristiretkeläisenkatu 11 ja 20. Rakennuttaja TA-Kodit Oy, RS-kohde.

Viikinmäestä on hyvät yhteydet autolla. Matkaa keskustaan on noin 8 km ja sinne on myös 
hyvät pyörätiet. Bussilla matkaan kuluu noin 20 minuuttia. Myös poikittaisliikenne toimii 
alueella. Monipuoliset palvelut ovat Viikissä ja Arabianrannassa ja Kalasatamaan nousee 
Redi. Myös lähikauppa on tulossa kävelymatkan päähän.

Tule tutustumaan monipuolisiin vaihtoehtoihin!

Huoneistokeskus Oy LKV, Valimotie 9, 00380 Helsinki. Y-tunnus 1831315-2. Puheluhinnat 020-alkuisiin 
numeroihin matka- ja lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24 %). www.huoneistokeskus.fi

OULUNKYLÄ | Liikekeskus Ogeli, Kylänvanhimmantie 29, 00640 Helsinki, puh. 020 780 3280
MALMI | Kauppakeskus Malmin Nova, Malminkaari 13–19, katutaso, 00700 Helsinki, puh. 020 780 3680   

As. Oy Helsingin Topaasi, taiteilijan näkemys.

ENNAKKOMARKKINOINTI

www.huoneistokeskus.fiUnelmien ja kotien yhdistäjä.

Huoneistokeskus Oy LKV, Valimotie 9, 00380 Helsinki. Y-tunnus 1831315-2. Puheluhinnat 020-alkuisiin numeroihin matka- ja lankapuhelimesta 8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/min (alv. 24 %). 

Uusi koti odottaa lähellä luontoa Viikinmäessä

UUSIA KOTEJA 
VIIKINMÄESSÄ

Viikinmäelle Vantaanjoen viereisen kallion päälle,  
omille tonteille rakennetaan kolmen asunto-osakeyhtiön 
kokonaisuus, johon tulee kerros-, pari- ja rivitaloasuntoja.  
Asunnoista löytyy ihania vaihtoehtoja sekä yksinasuville,  
pariskunnille että perheille.
Asumisviihtyvyyttä lisäävät mäkien ja laaksojen vaihtelu,  
upeat metsämaisemat ja Vantaanjoen lukuisat ulkoilu- 
reitit mm. Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelu- 
alueelle sekä Pikkukosken uimaranta joen toisella  
puolella. Koulut ja päiväkodit sijaitsevat lähistöllä.  

 

          maunulan apteekki 
 
                Palvelemme ma-pe 8.30-19, la 9-16 
 
               Pakilantie 10, 00630 H:ki, 09-724 8543 
 
                    maunulan_apteekki.helsinki@apteekit.net 
  
  
  Katso kaikki tarjoukset                www.avainapteekit.fi 
      www.maunulanpteekki.fi 

TARJOUSKIRJAMYYMÄLÄ
KIRJAKASSI
Kauppakeskus Ogeli
puh. 010 439 6615

Kesäluettavaa 
kirjakassista

Mahtavat määrät 

pokkareita 

tarjoushinnoin 

3,90–9,90 €

Tarra, tehtävä- 

ja puuhakirjat 

tarjoushinnoin 

4,90–9,90 €

Meiltä myös laaja valikoima onnittelukortteja kesän juhliin

100 kirjan erä

Upeat äänikirjat linnuista

· Ääniretkin pihoilta 

rannoille (29,90 ) 

· Linnut kaupungissa (29,90)

14,90 €

· Maastokäsikirja LINNUT- 

lajiopas (26,90)
11,90 €

htavat määrät 

AVOINNA:
ma-pe 10–18:00
la 10–15:00


